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 0 ال افلا لبعلا لأق ظ زن" د خ
 1 1 قؤم مسلما ةيبزطانلا ىونلا ضايق وا تكلا علا اريطحلا تم مولا تابايغف جلاورالارارس | ةيناب 1 ب ا ل مقل «مويتلا يل هو دج نا احلا قاطلا فرعلا نبل يحتنب ىلع نب دل خ
 ةفالخلا اول ىطسملا«م ربجسلا ىلا هللا دبع نيلحت - لطلب عم 7 وركب ررطالا بونلا بحاصو كبإخالا م اهزلا ظ ىنالا ءاضلاو هرببمال !سسؤنلا قا تت زجر هزلاو 1 2و 0 اهينوي ةص ابو «موسقم قرب ءوسرم لححالو « جولعم

 ةرضحي مط مقل ةيت ادن اداحب | مكئدتتلاو د نطل
 مرسلا ل تاندم او طيطقا الاعور رد 0 9

 ٍنم«مجلاو برئ لاعنما جر ركام 38 7 1 اعلا "لح وك ش عفر
 بسح ىذاكءاملت لازان 6 او نارسالا | نب قوس قروش ماسالا اول كرتو < كلا زج وايل راند
 ىلا ىّرش تح هج احا قرش ىذ كن «مههئرلا
 احلا يسوم ةيزلاو ةونلا نب عمال «مولعملا من |
 ىتهلا بالاّتاد ئلاضملا أعلا كلذلا مول يا

 موحالا



 بولص اضف انو للعو ةنلعنلا ا

2 
 ةموسوملا ةلاسل له تعضو ىنناف يما لاككا
 لكل «مولعلاورارسإلا ةإها حلاطم نال
 نيعلا نم برشلا باعصاو ىلع. قو «م مخل شرم

 سلو مياتلاو ىوفاكل أب ةميورتملاو ةيفاصلا
 (موغلا باطلا اذ ..كل انئيلا برش برش نزلا ناش

 ةمولعلاوقالخألا .رارساب ىقحتملا مك !فايرلإ ةلهقالاو

 اهاعر مك انازرل ايطاف مدعو ءرغ نيب رفد ورنا انأن

 عولط بارما نم حتوم زكلو ,مسرتل انريخالاولع

 ميال عولطو موبذم ٍفنشم حكوم «هوتذو َءاخ كلش
 يحن كراحلاب قدصل | نام ءاب ءاعيرإرتعضوو «موتحم

 ةضوراارلاصتاو عصام !نمرايطالا]اصفنا نآوأ ىلا
 اها لكيدضم ىلا ةبسوو هيلكتلا ةيفاشكو ةرهاشملا
 1 ا «ىبلا رع فّقأو مالعو فراع

 بلس كإاهو كلمإل كلامو“ثرح قيرصو«تخ نأ ليصو

 ...ةينعلطأ اركءمعي فؤر نموا: مدت ثدحير كلر
 همز: عي« ةلاومتضور اهيزربأو ةقزشسا للا
 اهراهزا تأهل نن ينل واهزاونا ناعمل ضسول
 بلطوةكوتلب نع حنو «هناوخاركو «هناطوا ٌقرأف نم
 باعو ءراضمالا قريه حال داع نعادركن لا عت قحلا



 دوصتمملا ضرغلا ف حوش |انأعل ى معلا ؤشضب باكا

 امحاحو هيلا صوب اماما ىغَتأو هرارلا هب تانوراعلا
 كويراو أملا ه9 ناكو كوتا هتا ذا بهو «هيلع هلخلد
 سب هندا دبع نوب | «يكلالضانلا نهازلا يشل هاطلا مردإ | كإ قف هير ةفرعم بلط ل] «هبلق نم ةيعاد ناكم

 سارس تا 002 : نبا ينم ىعل ل د هددا قا نم قط حاضيإأ ىلايو«لعت قوم نيقي دصلا قيذوت ليسو هللا ةقئر - ىل فكوامل«مققلا جيرملا اع«ىنملا ىارحلا يشبجلا .٠

 هبنالعو هرحمانربو فيلاَتَلا له ببسك ف هملقن بابلعل
 |رامه فيل انف بسلا باب مقدس طارصلا!)اةيأنيلا
 باكلاا ذه زربب نا هناس حلا راشامل هب ابو باك
 هنئاطل نممل ةنزتما ايةَملخ فكن و 7١ وحر لإ «ركلا
 ارح ةزررع نه ىلع ره ىري اعكدوح نئازخهتاكربو

 لاعرلا-طتم اذ «هبرمل )هيي نم ةلملا ءاضن | كا طاخ
 ءة تف مركاو ةبمعربطااقفارم «لاحّريلاذلتلخأو .
 قربام | ىبخاصو هلزليب ملف ١ ناضيرناتلتاررلهأ سوما ىضتال تلصو ايلف ةياو مت نيعستو سك ة دس

 نمحاو ىيلج مركا ل ناكو رافغتسالاو ىلا ف
 عمرت نأ هلل نذأ رو ق عع او [ش تس ةر. نا هللا نذا توب ىف حشححتاو ام اانأ |متبث بنا
 ««لاعر هلابلو ةمايا نم ىضم ازد و «هل الكر لشو

 را“

| 
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 ظ
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 نحو ابباربوم هفدر| ثهيارلا كوسهناعسيلا رساذإ
 انقزكحا لقع نو مايلزلا مانملاقفاوف مان ىف قتلا نال

 نم ءانمئم هيركذ | ىكينا كإ نع تلعو ماظن يبا باشا

 يب 36 فشل ىلع نزاخلا قنأو مداجعأو باكا اق هزإ يأ طوابع

 5 57 ةحور كيرف ثقنف مسآرملا زيه ىف كملاو ملاحمل
 جول جل ب قانا, عطر عدلت

 ,ح عضو هفيلاتل هيعاود تيفوتو هفنصتل اقعلا عورل

 عردبل يرسم يور[ بازل ا بس ب

 تل هبتع+ اريل ةةيناثلا ةيترملا قشوتلا فو ةيانعلا ف ىلوزلا ةسترملا
 لصوملالمعل ( ىو ةيزلولا غةخلاثلا ةبترلل قيقا اكيولو
  -لهوسملال] بِطلاوكلا عقرب ىزإلوشو قيرصلا اقم ل
 مالا هب ىف وبلا دعاسرلا«نادجوتآلو قعالا

 ت* لفمالد في رمل ا

 هواع ىوحت بارما زيه تلعجو كيوالاو يزل ذ لع

 . هم كزلمإلا بوتس كزلهالا نكن نم ىوزت ك الفا
 2- كارلا ةلْس ايعباسرارعبإموارلوا ةيسزلسا كرلذا ةثالث
 ةشامعا كرلذاةثالوش انو زر ماخو ارز نةينامب
 موحب عقاوم ةسزلسالا ةثرلثا اذارعم ابو ارسراسو [ذلاث
 ةيامج ةيمالسالافتاارلا ةها علاط مم قامو تايادبلا
 لعب تلعجو هيناعيرر ةينامالاو ةناش ةينامالاو

 تلعبر يلا نكسوهقشعتب ىلا هلق ع ذاع كلذ لك
 نزاثلا لالرلاو فاح لله ةترم كف كوالا لزلررلا



 تيبالا نر دوحولو قاذالا عي باس | لزلهإ
 اقردمم اهلا كلنلا تلعجو ناداه ةيترملكف تاعم
 تولذا ةينامو سي اينالا ذه تلعبر اونا ةيناغل
 ةدلاخلا ةيترما نم ىالسالا عقولاو ىدات هيو يح
 ها علاطمو اولا | تيتخ#
 ! | لف هيرب هداف تيزسوالاا 3
 انا ارحل ءاضق بلع رم الو 5
 لاق كنا بوراك نمو ايفر كو انه4ُ
 فيشتلا ةاوع ا تولع با )لا ثييرتو باكا ىّرنا او لمعلا

 ى....ارضالار# زرنا كربلا بحالامبالا ترمدو
 من لش اللا ىف قفولاو فاعلا فييتلالشالل
 ««تفربالا دوصولاب « -ف"زالارس نحن“
 يا ا ابلاابدرم 2« الملا قلخاروذا«
 ,ىسو فلا ماقملاب , أضوتساوانيلتعاو <

 ىلا مل درس 4 ا سشوامانهوو 8

 ,ىسس ولا نسيرلا_ ء الوسم هاشعبو
 ”  رقملا قاد نك نو 4 ببلساو تاك«
 بت نلملاولا قرم ع اري خس ولعب «
 ُ ىناب 6 تيمازام علاطموب «

 ا يرسل ويوسع

 ظ < لقلخلا ماعمللاب ؛ ولت تايارنو«



 « ١ ىاوأعو عيضو « .:يستأةءانسا كوسا 7

 فاعف ساو كسي فيا ءامس| لشن«
' 

 5 < ايح كزيرا ©« مصعم نأ ىزللان«

 ءىكشبأ فبزشرا « ماع ضل ىذلاو«
 «لقكزغق ءايو 64 .ب”االهي ءازام

 حقوملا ةيانعلا قبفوتى كوالا ةبترملا باكل! تسرب
 سازملا ماهزلا باعد حقو ةيانع حج هتجرتىتيفوتلا لوزلا
 حلطلا ىالمالالوزلا كافلاوهو اطق دار شلاماعق

 ملل مامزلا سفن علط قأحم كزله هتبجرت قولا لوزلا
 نامالا ىفاثلا كلفلاوهيو اطهتوككلاو ترربج ارفاعف

 جورب علط بامر ل راسن هّسحر تش الأو ىلئزل] كورلا حلطللا
 كافلاوشو ىطعأو عنف تررهرلاو توفيرا خزرب ىف بطققلا
 ىهثلاخلاةبترملا هنا, |ةعم ولت نامي كانلا

 "سلق ىفعقو ةياره هتحرت ىلعلا ناثملا عقوملا ةبازهلا
 بألا كلئلاوهو هاذ دا شلارملاعيف ةررملا ماسزلا

 حملط احل زلمن هترحرتنابعل |ءاشلا علطملا ىالسالا

 بكذتش أذ توكلدلاو تورمجلارماعف رزملا مامزلا| سفن
 هيناّكل قرتم كلفلا هو منامإل!سماخلاكلئلاوهو

 بوكو ىدبلاو يقلاو كزليلاو مشل وذو ةيس/ك رونا
 ىثشالاو ىلؤلا ذاخلا علطملا جار اورانلاو قرملاو تباثلا

 تومرلا حرب ىف بطقلا ورب علط هباقترل كراش هتجرت



 توما خه لو ىالسالا عداسل كانلاوشواانعف ةدارشلا رلا 2 ىفررملا مامإلا بلقب حلط ةيالو هج ةجرت ىلا تلاثلا حقوملا ةيالولا معى ةنلاذلا ملا هن عولش نايحزلا مالا كافل وو كدشنو لصاذ توبشررلاو
 املا ل رار علطمم ىتلا ةتباشلا ةيناؤلااونالا كالفأ
 - كلذو حيسلا كلذ كرلو ةينامتكو ةيناثلا ةييرملا نم
 جير اكاذو نطسلا كلو ليلا كلذو ناسا كلذو ريصبلا
 توكلإو توربجاملاعىفرسرللا مادالا سخن علط قا لرش هيمجرت قالا تلاثلا علطملا بلقلا كافولصرلا كللذر
 مهالانىلؤلا ثلاثلا علطملا نامالا نماشلا كافل وهو انيرثإ
 فام |عسأتلا هل لهل ومر ىغاز ىقذأت توبشرلاو دولا خيزرب ف لمتلا حيرت علط باقدىا كراهة تججرت
 ةب ىزلزصفلا للقعملا له نليت مه نإ[]ةعماولتي
 تره بالا تسيورو ةملبرف لعل لاق باكا ةَمتاخ
 نوكلا دحوم ندو هددا ءان/نا قايأم بسح اعباردالا
 ذ نوف كوزلا ةسترملا نطوم كيف اكول متنؤمددا اسمو ملظعل اهلا 0
 1 لمعت ةياع ا هبل 0

 فيادجلا نامسل أطم دش ملاعق ز
 يل ودناكعأو هلاو لانوس عمدا ىلص
 <« ىداسإل ارضركشأذ تطلب «ىمدانملا ىلإ سالاد يطأ يك

 ند
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 . داوسلا ىلع جيعنالو 4 هلقتعأتىونلا كئاح لق« ظ

 َ الملا مخلف لهي « ءام راضللا اتا نف«

 « دار فنا ىلع اًدرف هيلا 6 رظناو هلالا فصوب مف «

 «فدانتذ| لوقلا صلفو « ىدانتذ| عملا نمحر
 « داوجلابهاولاب يك < قف بوثكالول ىملاو
 « تكد مع | كدوأ ليساب « اربقف هتحاذإ او «

 «داعبلا ىدصوكش لازام «© اصلاصولا بارشقسأ«

 «دابعلا وس لها سرلذا ١ توقردغب انايز هان«
 4 > اضّشأ ىغلا همايا « ترمساام توّملا ه] نكن«

 2« كداعملا ةحوطنو « امدص كورنعلا توميىتح

 6 راهن لدلضلا لعب نولي « صيغ عم سكنلا بجو«

 « دانللا نعراعتد قف « ٌبحراصف امم ناكيرمو
 « ىرأو نطب ةتعارطرش ىسهبريغ]عنلا علخاد«

 «دأن-فاهلاوذا ةنرم ء..تتهاسرلع تفلغبم ع

 داو ىفةيلعن بلي ء منن نا كي لعن لاو«
 ءدامرلا فقحلاريمإ نم < لاح طحلا واساب و

 ء داؤفلاف سوتلا جرم « درت ذا قلل
 « دوما فريبسلاب كرس ' فهجانتز العلا برو«
 عدا :و ىأ نارئاس ف 0 رس ]كم شتو ىف هيقرمأو «

 « ىانور طاح ىز] دلع « «تئزنالو تنال

 «كراوبلاو ريضاوحلا نب « قرف ئجرلا تشو ناي
 -.. هع... عسب ةةهلهةة سيصل 2-هل 5



 ,داوحلانربسلا نوي ذا < كارما بكرت ناب ىواعحأو«
  داوفلاب نعلانراقو « ىناعملا بهاومملا ناو « . داو هلا هتاوماع « ريصار هوت اك ننال“
 جاو جوا ءيصلاص نككل 6  لتلا ىف يعالا لدسأو «

 ,فكاذالعجلاف قمل , فدع لوق كزخي
 7 ليلا ىلا لما ملع نم « يق ماقاله ناو م ٠
 , ىداغو نانا يام عم , ”يام. هنو اعدك
 ميا لاحم نيعفاتاذ « هنكتالو انصو هنكو“
 ء ىراص ىحلا بلق هش « 0
 , داوجلا ةقرح ايلىكش « أن ةعولا 2 تان نم<

 0 اضياقأزلا نيعن ظناو“ /

 ,دالخلو سلا ةركحو « ىفاوهللاو هرلا ةركحو «
 ء >ا سوا يل ملصس ىوس < امان أل نضلا ةكدل“
 ءالو بانان نس تاذص ء د وحب براضىلا ظناو«
 ءهانرلا ىف رانلاكلحت « الام زختاو ه] ياو“
 6 دارت اكرانلل مخلاو 6 توق حورلا ءاملاك <

 ء دايما ف تام نمّوف_< ءانعاانتبح نأو« «داعملاب كاد يود « ةرجعرا 0
 < داخمرلا» ىغلا نرقبرل « فوذ قحلاعنم< 00 ار دبسنك  ارحتنكنارس تحول
 < داكرلا ةزلان ىلبرم ع اهنك سيجللءان ا نف“

5 



 ء داوم مونلاه] نكي ء مذ | هلالا لومي]ش
 ء دارا نس انلا سداسل , برمكوت نصحلا لزانوا“ 1 : 7 ءداصحلاب قوقلاز غشا 7 وو عرزلا خلبول «
 هَداَحَحْل اكرحلا ضيف ظ 20 هدنا كبل شأن
 ءدافل اكريالا ةزدعام 6 هئمااًانرما ىزلاوال“
 هدن ايزلا ٍقشَوناهو هئاوسا ت/لقتو ءءانش اح نمملات
 َقلَكلا ]قل تللوه ىزلا عماجلا مسا ل] هناك” ةرنس أذ
 لراش هدد اشم | هيلاريشن فلرشرس هللا 5دانسأ فو
 كفر قبتعلا بيجي ندا |ريا قيشوتلا ديعلا جا لك
 كولس ل! نيعلاب ىايلاو ةيويالا ةداعسلا حاتغم هنلا
 ةسيلالا قاله ل اهنلذقلال] هل دئاتلاو ةبوشلاراثألا
 بكع جراط وشو مرح )من نمو مَع مات نم
 هفنل ةعنطصأ نم فلق زهد اهعضي سونوه امنأو نيعلا
 تامر لانو اهلا | صحت هب هريضحل هصتخاو
 تأف عهتطؤم لبعلا لق ىروثو بوفلومرس هنأ حمو
 ةهلعتم هقئاقحو هصئاصخلعلا ةيجنمليعلا دارا
 لسحر ت هب فاستالاو نم هز سمحت هنأ هدلا دوج
 هن هلل كاعد نأو مسن ةدارالا كلَس لمعلا

 ىلا ةدإرالا كلن نأ ٍلعاسو لوصح ىفبب/«ايأ تدار
  ز/ولو نان | نمايناو قيفوملا نم ئيذوتلا بلطل هتكرح
 رعشرال نك ضوملا نم ىضوتلا دارا ناذ ك ذ نار
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 باطيامنا نانالا نوكيفاذه ىوتاذاذ سكتت انك كاذل

 . قعدو كح اب مداولا قفوملا نم قوتلا لاك ةقيتتلا ع
 هتاأذاةتعا نم هلاوحا عيقحف نسعلا هباوشتس (َقفوتلا لامك
 هتارواشمو ةتافشاكمو كراون علاطمو ةرارسأو طاوخو

 ىنعم هناذن ضعشو قرع هنزل انلكهلاعذاو هتارمأسمو
 وه اماقاطىزإلا هصّمنن فنا اب ةمئاقلا فاعملا نم
 ا مخ ىفة يرو لامخالا نماعزعق ىف لبعلاب موقننأ
 هل اع ةلكناب دقو لبلا لامفا عيمط تدان كل ذكو .
 درع ندع نكرر قيفورلا نا ثيبتو هسدا نم يشل ىف
 شو ةَمذاوملا نب [.عفتومهو هذأحملل هلاؤملنع
 يداصلاهلاعنان م[ عذ رطل دع رفنلاب عقل ىعب
 عي مرشملا نجلا ةزلاخلا نم هعني اردالّسما لع ةنع
 قنوتلا اذه ةبكك ناكموعم لكف سعال [عغلا كانى هل
 ايصاعن كي هل عورشللا هقعجو ماعلا لامس ىنباي قفاووأد
 ةفلاا تناك يورشم ام لاه ةمفاوملا تنتنا ما ذأو

 لمعلا موقل لقو رضوا ىشلا نع قبال احنا نال
 صم اىنامز فر خا عنف ةفلاخلا وامإ عز ىف قفل
 برضنو | باتخبوهتو قدصت نكوا ةبوصخلارمارلا ىف
 تس رعلا لاس اما راد ههاشاو دحاو لاح فاح
 هلاوحأ حيجوندل هبإ وصتس | نير ىشوتلا لاكإلا ةكالوم
 لبعلا يضل اهلا ذ اذ الاصول نكي هنم نوكيزل ىتح ارلك

 7777-0-5: ا

 سو ل 1 ا ٠1 113900 تابت اال رج 1011ه ب سس ع راو طاحت ال



 فصول نزحلاو ةرصحلابهنعرب عاود ولع ظ
 داوجوز| تالفغلا اس نم |:ئصعو تاكوالا انلعهللا

 لننعرلملل ىل | ةيانعلاوه ىناي قضوتلاد تاريخلاب
 7 »د أكعأ لن لنع هلع هب | هنيوك[ 5 لاعتدلا

 0.0 أر ال :هماطح
 منَمْلا ةنمه م م/ سحمن م, ل نع قلص

 3 - يوسع بيحس ل
 ى مدجو أ الف 4نناعر ىلا ةمحللا

 0 دومبولا قره زرباو دوجلا
 لصوملا قبرطلاول نو قشويلا
 0 1 هثايلوالو هتكئالم ةطساوب
 0و قوجارنم وا ىلع وده اذ الع ولا هللا
 مدوعلو لاعبإل احاكف مرعم قيفوتلا كازاف ع رعب 2
 0 او بوللا لاعانهلاعتمددا 0 1
 قود الا تالماعملاو
 رآح ىف اوقرغف مركلاو دوجللا يدضحف مناد ظ
 ةاسمأوتسا ءاهئاضمو تانج معن مالو نمل
 اجر نم عل نأو هئأيعن نم نمر ناراعت»دارااهىدق

 5 0 لبو كإذ ىف محلا لون كا: لنعاونب اعف
 موبلَمت ىوحرأا اك ف م/ىلوتلا باوتسا ملول لم ١ وكلم

 وه اشي ناك ةقلقحلا مرعنف لكل اور اذ ازع



 لح او ءانثلا نعدبحل ازهتش روكي اوه ىكاذلاو ىهكتملا
 ريحا فقوم فاوفتوو نيحلاو كإذ ىف لح ا ةيأغ عم
 كسول ]صح ىذلا نا اوأر مءاننلا قوف لاح ا ارارأل
 ة_فن ى عىنثا ردع نموه امنا هنا ةيلع ءانثلا

 راعبالتمل ان المل كالا معلا نم مواامو لاعتلاكوز عفت .

 . نبا م تلا تيس جراد
 بحاصو توحي هزازلا تويم ققحلاذ هيعمل شم
 )مه ىف قداصلا لاق توّقمههناالا كإ نككوعدلا

 هسا ىن#يقيدصلا لاثو كاع تيتثاامك
 ' 2 ماقللاةهىانلو كاردا كاردالا كمدنعرعلا هنع
 ظ 4ك 4 7 ««تايا

 ٠ عاما امدالا كرد نعل «هتلاكلكأ, 1 مار رمز ك )

 هش, > نحرلاب معلا ةياغل « كوي ارعلا ةربحلاب نأ : نم <
 «كارتأو لج هنياغناف « هققحتالا ىلا منع ىو«

 كولن ك.لاوج قوذارب ترج ءدج عت ادد سرا 7
 فنا نار ملعاو هتأياغيو هطساومو ييفوتلا ىداس

 ةيحيم ةزسضف لكل كىاهوةزسضف زى! لئاق قضوا 0
 صلختوريارسلا طصدورث اصبلاو لحي ىنهرب قلخي زك لاجو

 اهحيزعو ايتويرسرمو بولقلالافقا جفاورئايضلا ١
 نمر معامب أريف ىعتو أه دوحيو رارسأ |رسبرمو أرتنكا نع 2

 نا

 ا

 ظ
 #01 خخخلس>©م>مسمجخ##“ تعم



 ةماقّت/لا بلطل كولا ثعابلاوهأه دوبعم لزام-
 هيه أ]لا نع هي فصتاام ةمزالا قيطلا ىدارلاو
 هلل أي ذوعن كدراو كورلا صنحش هاتفا الهو
 كيطعي *؛ريف ةياغوط ومو: ليم هلو فلها نم

 وبلا كيطعي هَيباعر نادل كشعب ايكيا
 نيوقنلا | انجي نامالاو لاوم لاو ءامرلا اندحي مالسالات

 حاولا لفحينامنلاو لزلضالاو لرلضلاماظزم
 اكعد وةَشارملا سيد رايغالا ةيزر نم

 ؟لماشمةزلب ::نيعلاو نانحلا ف اراوهرشب معنت

 كإصوا ام ىنب اي ىظنأف نانمزلا قنا معنن حيمرلاو نجلا
 كتان ل اوحالا عيمتو قذوتلاب كاعد نقيا هيل
 كيطعي ظهر م كدرتالف اياك اطعاال اريخلا نما
 للعلاو ضارعالا سند نم كتت| ةربرطي ةطسوو ليتل لعلا

 لئونم هدد ادارو سلو لزالأو دوعيولارارسا كنت تياغو
 كنننع كيفي هطلوو كح نع كينفي لس رادوب
 تاناركا كيطعي نم كمشب كللع دوج هتباغو
 «أ دس تازلاب كمعنت هتياغو تاذصلا نع كينفي هطصو
 هتيأعو نايعلاب كل لييشن هطموو نانجلاب كإليرشس
 تانملاو دي[ صفتملا نا ف نايعالا ءانغب كإ نشب

 اعددلا كّيفو قشوتلا وفول لبو ماسلا

 كرتشي ىزلاوه ماعلاف ص ذو ماعم صاف نوكأ



 6 مهريغو نيل نم داما
 ظ اا اودام ةنمو ةمكجما قفاوي

 تب اك د ىأىلع ناكل مرر ىا ليكم ضاعال |ىفاون
 يخاو لا ذذاريفداسزل ىضرأر قب ةررطلا ةمراةىلعا شب رفح
 ةمكحلا اوي هزل ىلا قيفلاو عضوملا كاي رام ]ضرع
 را ا قيام ءاشالا يبن 59

 فوانت امشى ار ًالش لمرك ةقحقحئززكءاطعا
 لخايف حرلقلاب قيقرلا ةيفصت كواحيرب | خم ابءاملا برش
 لوقنو جرقلا ىف ها عجودالا ذخ أبو [ئئلأب ةيقلبو ققرلا

 اشكر عيجلا نكد ازيلال كو ذيل ذمه عضوا ظ
 كيوم صاخلاو ةكككلاةقفاوم 8يذ علا ةيلعلا
 3 نيالا ةداحسلا لإ ناي هىهتورونلا لأ تايلطتا نم

 لمت كءاخلاو هبءامجاجو هلوستو لاب نايل 5 00 0 معلا تانم ناو اتساع
 اد اكماعلاف صاخبو م اعاضيا اوهللو ورش

 ىلصهدنا ل هول علا ةبلع نيام ةامكذ ضئاؤلا
 ا أولا نعول انعم مكة يلع هدلا
 تاالارل لاق اهربغ عزم له هللاَتو [يةيلع ءراطض

 ريغ نكن مو صقنأ الو الد لن ول انه
 يا

0 0 

- 



 عي كرمت ىزل اوه ماعل اذ صاخيو ماع هيف قيفؤتلا نم اضنا برضلا الهو تاضايرلاو تارهاجلاوهغيرفتو ٠
 نيرمض ىلع خالكو قلذقلا ناعمو نلخلارارسا كل شيىذلا وهن صاخلاو ةيبزقلا ةينادرلا ناصوالاو ةدولعلا قزاخمإلا
 ١ رارسأو هب قلك ام عيمجكاطعا اد اعلاف صاخو ماع
 َقِضَو م ءانشل ا ةظظحلم نعد انغلا كاطعاام صاخلاو
 وبف ةطابلاو ّيرهاظلا ةتانكمو هت ارح نعلا بىصتي
 بارعو ماما ةيطحبامل فا ضمز ضعبلاكإ لإ بوشويف ايضحب ف بعل بصحن قيفوت كو نملاعلا نيثرولا قبفوت
 كراعلب ىلع كيف لجو | قشوتو كدم كيف هن اجله المو | قيذوت هيعون ا نيقفوملا ادع قفوتلا لوصح ”تلولسلا باب ىاو تاماهملا بازل نم متريغو ٍترباعلاو نيرهازلاو نيؤراعلا قو لك لاقين ةصاخ ىوصلا دوجولا
 ءاهتاوىذلا مالسالاك كري نم كف ىزلا قضوتل أت
 جامذلا ىلرلوي دولوم ]كت هيلع كاسرو كاورا كيلع
 ءاحائةناسلجكؤا هناريصشو أ ةنأ١ وهم نازل ايه 35 ونأو
 تيتنا أرب كرحز ةلفعوم كلف عوف هيلا كشرصت ريكيزم كّصرروم ىلع .دبأ ضيق صخختلو ثرحلا ف
 ىونكهارتنا لدع كا هناكمتلا فلّمذ ةلضغلا ةنزم

 وه كنب كنف ىزلا قىشوتلاو العلا زو ماظل |



 درس هيلع تاام يطا مواز لا قزرت نأ
 15 اذ كلاح ضيغبتو كين كتيقمو شل لامفالا
 ةا غلا قلو كب ضب/مليأنو طالا اذه كيلع قت
 'والز كل ىلةام ير قلع تاريخا لا كب عباس

 ا ب د لوأو كيرتسيو
 ظ دعس تولد ال عراشلا كيدنمذلا عرضا 1

 5 "لمذا 0
 هن دوهولا تامن 00

 ايلا ناعما حف اي ةيدوحلا فداطللاو

 مف |ىقذوعلا لش
 بطتلاوشو لاما 0 نم ا كرطوإب
 .فيدح ]هب ىرتش نم مو قولا بحاص هيلاراشملا

 لصع هيو اذ ذا أب قشوتلاف م ع ظ
 ةبلنالا ن1 ةقيكوت جت هل صحت ذا عورشلا معلا
 هلو نزح يورو هجن

 0 يلا جين وملاو فوحلا ش

 قو يوضخحلا ل را
 اا : هك ماو ةضارملا عنا .

 بّولاو ب درعلا ع * دورا ءاع رهو ةفزجلا| ةاعارم حن

 فلادالا يارس تالاووسالا بلا مواوماصول ع

 نؤدالاد



 عيجم و ةبامنلا © لاوؤسلاو لاوسلا تتلالدزلاو ٠
 فرلعلاوانب اك ضعي حإلطصا ىفة فرعملا تاماقملا مك
 حح/ر ارتتشنو هعاونا قزدن ىلع لاو انو : حالطصأ
 قلليام باع لأ ت لاحلاو ققحتهب ثنا ىزل ماقال
 لهاش نمو اميل ماش نف له املا ماقع ا ذهبو كفن ىف
 : الو مارشم سان[ لك لق نحتوةربم ليا ث/نمواعسو
 فرزلا هيلا )علإ] صح ل عيال ] تامااهملا انه سونومي
 ارنمذخؤيالو ةيعرشلا ءاككال ناب قلعت اموهورذلا مولعلو لنا تنعلا حالصاب قل عتباموهو طنا مولعكيسرلاذ
 هدا ءاش ناهلعلا ةترم ىفةكنزام بح لعةجاح ا الا
 هفْلَمِب يؤفوهو رارسالاو تالماعملا جياتنإع قوذلاو
 رارسأو ةي دوصولا ناعما قباقح اعهب فقت كلت هددا
 لاحلا مهاد هوداشكلا ىف ةعدوملا حلاو »داعي قحلا

 لااوعالا نهاوش ةدافواهقلذت سمت ل دريشي هل اعدم اكن ءامسا نماممساب هبعلا قلخت اهم هنأت
 ةنولطملا ىومإلا نمامرمأ ق قشوت هب يه ىنأ معا
 ”نكلبوا ءاوعد قصر ةلاحرها تف اهربغوةداعسلا نم
 بحاص تا لب موقت برض نير ضولع لاوحرلا لها وشو
 سماوةاوعرلاةراقم ريغ تاىلد موق برضو ىوعدلا
 كيتو لح اةرتو ل حولا ًرغصك نا ذب طونم اف ثلاث مق
 بئاصلاا هتلان |ذاريصلاو هما .ى هددا طعضأرتعالا



 ياكم لاو ءاضتملاب |ضرلا أقم ىف هنأ ىدأ نم قمح ى
 مالا هنا ذ نع قانلا يناثلا برمضلاو ىالطإلا هع #ملخلا
 و ةتمرم ةدع نيعمأم نوكمإ اعقن أب هي لَك ريغ تألم
 هيلا | صوب نازوجيام أما نعونراع كلذ نوو تلأس
 ىضرللاز هي نم ةامحلا هه مه لو كلذ عم ىحاموزجحع
 توككمامإو نينا هل لها شملا دنع تكلا ح هرقل
 محن لاوحالا نهاوش زيفرشمل مورد نعاجر اخ
 سيلابو ادوطتو بارسأ ال عملل اسرلا ذه قفانضغو
 يشكل ذا لاسعت هلا داش نإ ضل صح تارا يكل
 تللؤلا ريغ بررللتصملا هدداو ةماماوإلملا ل | كووب
 فاح لاله علطم َقاذولا كوالا علطملا نامالا فاقلا
 علط توكمملاو توربملارلاعقريدملا مامإلا سفن علط
 ءهالعلا مامالا مييرما حاب الاعب طخف حافرمالا سون
 نست ةّمواولا حياسصرون نأ مايهالاو تانلالا اولوأو

 نئازلا ةأهاضم ةّقفاومث ور عسع اىفنكامريظان
 لالا ماعف ىيدوتلارب ع كو ىلا | الاعو كلا اع
 قرثو عجاممزلعامبل ناثررضحت اس فرحلاو ىدوحلا
 لئلولقلعت نان قلطبو قلاخ دوحوب قحو ةَقيمحو
 ةقيشح قزلا تدفحيف ةقفاولا تااكمئاضتلا ضعب
 ةيلكلاب ىل2 قلعت ناوا شله ذل ءاعفف قيضوتلا ناكر
 ١ ىف قولا ناكو ةقيقح حج ةيفحو ةمفاوملا تناك

 ريحا



 نيعلاةقفاوم نع عيضنوكا قيذونفاتل افي غم ارماعلا
 دانجاحاورمالاو حاورالا ةقفاوم نع ةحّت حابشالا قشوتو
 فلتيا كانه[ فاعتاف لم بش ءامنلاو ةرنحي
 :فاضِئئ انف انه فلتخا كلانهارنهل كامو نيف انه

 زاماعملا ىفقيفوتل ارارسالا بايرال ةمفاوملاوراردالا قتلا
 |ذأت باتنا ةّمخاوللو قيفوسلا ناي تاجانملا قةّمفاوملاو

 صرع تحجأ بالا عقول ةرتغاذأو باجل مزلا ن اكامتمبا
 ف رون ةسأد درلا بح اهرقارتفأو فوقوم فاصتالا اع

 بهاوملا عمةتفاوملاو بساكلا عم قولا
 لح هؤاس لعدوجولا أك« لرله زيعسلا غل[ قفاو نأ“

 ءزلادوعزلا نعدوجولا صقن « امنا صاوتلا نيجوتنا ناف«

 « لعامل ماعلافوا عجاف امم كظح ناكل نان

 «لحأو ناكم فد ذت شم « ةثزلش نونا صن ناك

 «زدأرلا نيع تناو دو هرمملا تنأ « هب حتادكس 0

 كرامه علطم يضزلا كوزلا علطلا فاصيزلا فلاغلا كلخلا

 ١ توبشرلاو تومترلا خفر ىف ىهمتنلا حورلاب علط بار
 لا رسفنت حابه بة دومدلا نأ كلا ماب ما ىطعأو عني
 ةدلاب عيرسأ سيريلو اكتم ساسح اول قير عسع
 سانكارمذ أحر ساوحلا تّيرشا سامير سلو ساك
 سكت ملنامشب سانيا ساوكامرامباب سافنالا قياده
 نناتح ريح بش ساسح علطتو سامع ةاقإكل سالم

! 
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 نصغل اكييوفسي مزمردأب سايل ا ءامدنلاو سايلاو
 نسمع عفا سايكالا تلا ساوم قفشموأ سا نم له سارلا ىلع هب بربض س| بيضق زب سايمل
 سأل سالا براضاي سانلا نعي |فخملاب نامت ساب نم ام سالجلا فنا سارحلاراغ سانلا نيتفإ سايل

 ظ 4 0 ا ش
 ةسانخي هكلم نرك ةسارحظوفحم نيس دى شمع ملااورظنا لاك س اطل مقبل ساهل

 هذ يرشنو ىسيماونلا بانيل هت ديم سما طيف أظر

 اا ١ص



 ءهئامساب ىرعةنفم .« هئامىلعشيعلا ىلا ظنا«

 «ةئاشحاب قلدلا عدوأ لق « شاد بكر نمدل ىجياو«

 «هئافكبغلا سرنح ىف « لح اسالي يو مسي ,
 «هئاش|سافناهجرو < هقاشع كاوحأ ةحومر «

 «هثأي ىلا طخلا فلا نم « ارثاس رولا: ارنولد«
 6 ةئاد ال تايارسزلو « هدد ىأع دوعلا عجيربو :

 « هئأمأب ىنفيهىبصو « هإ تيل ىلع مصل موزي
 «هئاعرراو كلغلا طسق < نأ يس ةمكحلا ىلا ظنا
 «هنايسإايندلا قدعقل « هنأ مى بغرب تا نمو «

 ءهثآثناب هنا ةعضو 6 ١ هنن قيد ىح#

 ' هئايلعلاكشا ىرتالذأ © انرنعو ةماظلاو سونلاو«

 «ملاهزعك فنى نغانوا « ةهوم نكرتان قدصتإ نأ«

 « هخادنعّمفاو هحاولا < تزلدكو كلغلا يتروتح «

 لمعلا | له ةقيقح نإ < اعبر اه ناعم

 قشلع نه «ىاوا بيبرلو راح عم 2 قلرصلا <كركلا
 دسبو < ىارإ ا حارتنا وكسب كسأ لخ بو نأ را ع ىذ
 <« سائلا يفتك ىم «ساوز قاتشااهاذا حلو كرارللا

 فتن هراعلا يو رافقلا ىطَسأ تم <راشعلا طع

 ىلبدل || يوتح «يزرقدل قيال نا ىلا كراصمالا باج
 ةس ال ىلغتس اف راصعالا هب تبعل تاره <يابدلاب

 ياؤسإلا ةذلو كراهزالا تان قأشنتسأو «راكرالا



 كوكب يإره نع «رادوالاب نايقلا عيجرتو «رابطالا لدراشنو
 . لزم لها رارضلا كش «راحرزص ءراصيالا تيعراجسالا
 ةغصو مكح ةعنص «رازّس | قرشم «ىاوسأ طش هناكراطنالا
 كايضالا رجا دن رابكرمالالا اينشيلا انو «رانوتام « نيالا 20 | رارسور ار. | الزله «ساود كان كراج
 رافش تعرشا هراثالا ل طل <رالبرأرر هران بول تيرضأ
 قربا راغصو ةلذ نع«رانر نإ ىلع ليصلا عقو هرارلا ىبقع سن هرازكلا ةحاب «ياوبلا زحهراثالا لش <راسلاب اروطو نيجلاباروط و «رارخلا ضد إكم «ساوع فوس
 كاوملاودسزلا ىطصا ءرارنصالا نقع تلحناو هراناؤنامالا
 قلت هراجلا قه ظفح «راوملا هنم ضصوتسي الث ازلاراص
 : راربالا تانص- نيبرقلا تاي/تراص كائيالاب نست
 «راكوتل ا ىواز فدعف هايم نأ ىف «ىا دريخجرارتلا
 قش هرايس لا نم بيطخ اتكراضأو سداون تدرس
 اذ تيه ذ |«ساونالا تحرل « ىاريال ان اكىم كرابعالا هاو ىر الفنلا نبا كرارح او ءام | هارساباعد«رابع هل
 . تدب «رارسلا ناكى دو“ راتعلا زكراشال اوكراضالا
 . سسوفنلا لع“ ادعدو كحيكرائالا قيرارسالالو «رارسالا
 فم ني «راكفالا تداسف 'راكذال | لمعتسا كاتخ لع هاكبالاو ىشعلاب ةؤرشم هرانملا ةعينرمىون «راثبالاو

 هو



 ملك دب علط ءراتسإلا تسفر و اكنالا حقوف <دارنلا وعض
 يستوابجلا كلل كومسو ها ثبتمالا كاليرل لكلا نع ذا «راناف
 ءراصبالا ةهزنتكوقلف « دارنلاب يجإبرلا لاله اه“
 ءراعملاوءاضلا ف كلج « كلب نعلا تناووككتنا «
 ؛رارسإلا همي دحنماعلاط « فاعلا لاله كرب اماذان «
 ءراكئإلاو ىواعر] | سفنزا . لاعتملاعضاوتلاب هل لق
 ءرابغالا سو انه قراؤتال ؛ راس عاجلا نيبالالهإب“

 « ىارسلاىف مكانوحدعب ء اكيكمواهربمتل |ليبع نأ
 , يأ من اجيرس| ناحارسو « اهن قا ابحت لد ةياح“

 ,ياونالابه ذم بهتلاانسو « اها فيكاش انسي اجت“
 ,ىاتخت ثرلو بلاد عاد 6 راع بلت لك يوك

 ءراكنالا اش هّسهو ء املعمخاايههلركشاف
 فئمئالسالا حيارلا كلنلا ةيادررلا معى ةناشلا ةبترملا
 ملاكي رندملا ماهزل | بلقب حق وةيأ لك مجينعلا ناثلا حقوملا
 هدلا ليش «احراناحب و يامن ارم ةكرهاف ضدارشلا

 سا طقلاباغاقمحلاولواو ةكئالماووشإلا هلازلهنأ
 يشل ه فن هبؤصو ثيح معلا فرش, لاعتو هناهع/دابع
 , ساو ماتلا فرشلا هيف لّمتحت نأ ليعسلا قفوملا نالا ايي كل
 . يكل تارئاجلاو تاصاول ابهقلعتل العت هنم عا تانصل اف
 فىرزلا فيشلانأ أو كإ نكىمل تانصلا نم ةبغو
 نمد] ىز]اذ همولعم ثيصبزمو هت | : يح نم ناؤرشب معلا



 ى

 هبلعوم ادلع ثتلا ةقيقح ىلا كلصوي هنوكدت 1 ثيح

 متولعيت ةبولعم ثيحنمو] ىذل او ؛داضامو زافخلاو كشلاو
 ضعب نم فرشا تامولعلا ضعن نااككفرشلا كإ3 ةبسكي

 ماق نيب سبكق فو ضعب نم فرش مولعلا ضعب كانك
 ملا هب ماق نم نو هلاعف او لاعت قحلا فاصواب علا هب
 فر نمل هناامككقوسلا ف ايل اخو ىأرل اىفأ لي زنا

 فرشلا وها ير ناملعلا كانك قرشلا فة بسانم نيمولعملا
 حلم لاعتو هنا ىكصدلا نأ ممولعملا نم معلا كعىراطلا

 اك#د ابار فصوو بوسام
 هلوقكربرعلا باتكلا نم عضوماهربغ ىف فن فصو
 ريه |ذاعلاولواو ةكب زلم اووهالا هل أزل هن أ هنا لرش لاعن
 فْسا نيم وتلاو فيما لع نورحوملا ثءايلحلا ناكاعت

 وأ مسشتلاوا َمينلاالا ماقم يو ىيلو هيلا ىّن ماقم
 الاحوااميليحوتل | طمص نعةم لق تلزن[طعتلا
 ,اقشلا دبوئمو يرن مصل ىف همك تلزم كرشلا ىفعفر
 همرت تلز نمواهيريض دلو ةعافشاال ارد ارانلا نم جرخال
 نانا امورككلا هوي ةلفغ بح-اصوبف لاح ا ف
 هتيأذعبو لاحت هدد نمد ةعرخر يجي نأ ىصرب قار لصالا
 .بحااصو افاد جاضي اهل وفكو كل نكجفلا ربل
 ظ مايئالا مسوهر اه عانوا هاي اناعو مااا تع ىم

[ 



 ىشخياملا كاعتهلوقكو رارسأو مايلابحاصاضيارلاعلا:
 كل”اعت هلوتكو ةشنلا بحاص ماعلاذ ءايلعلا داع نم هدلا

 و اعلاهدنانمزنلا بحاصرلاعلاذ نوملاعلازلا ارلقسي أو
 اعلان ماعلا ف نوكسارلاو لات هل وضكو [ليصاختو هنا تابأ
 كوككلا هلزلزتالو ةيرشلا هزبزتال ىىلا تباشلا طسارلاوم
 نكي وا كاعت ةلوقكو معلا قباقحلا نمل هاشأم هعمل
 ياهلا ارلع نذل ه دالسلالئارسا ىبءالعههفسي نا يا م
 ةفصلا ىقواززاعا لوصم ]هاربا وربخ اواه دوج لت
 مس هيلع هدرا ىلصار ديب )عت هدلارمأ ىلا هغيرشلا
 كتل ةهل لقب موالعفدز بر كو لاعت لاذ أس ةدايزلا
 | تنامز ى نزل لعلا ىف اذيبانزثك امتاو تانصلا نمور
 للا مانيلا موسع دنس معلا
 لهلو با عملعلانااولاق ىتح أو ملال / تعلو
 بك طع باك هنئاو ىأ و لةتعاول كد ىف أوكدص

 ا مهترشا افك دأ لضاو ل هيتخباو ةز غلا نع بلقلا
 510 اولا ليملاب للاعت هللا انا ص ةفص نم
 ٠ #_تانوكلا انج نم ناتو ةفصلا لهب حرتنال
 ٠ نا لحأولا فرشلا نات ع ناردنك 2

 هع ارملا قرشلاو هفن ارم فصو هن ايمتنا
 فنرم مهتكت المو هشاسنب | نمهتصاخ |اررم حلم

 اذ ةئ ايا ةروانل عج نآبانام نمو هناوسانلع



 .محتس ىالف ءاسنالا ةنرسوداملعل | ماللا هلع لاقف

 كريخ ىلا ةيديؤ هب اعتدنا اناس مسا نم مقنتن موقأب

 هنشدلاو كل ةريعو فراعهيف لوقنو هيلع هكجرنو
  قفاوتزل ىصي_فنلا عبط تلا ةفلاذلا نمالا كي ذام

 هبق _ لوقت نأ تطرمو هب امن امس |ىذ كاعت هنلا
  ةفلاخلا نايرح نم هد ايزوعن ملاع لومتالو فراع

 معلا ةمرد نعصقنلا نم ةفرعملا ىف نكي مولو
 ١ لف دحاو ىتلمعلا كيطغايناذلا فعلا نامل 4

 8 -- 21 ىلعترت هنزل ةدحاو ةلثان ىس ١

 . ىلا ةيلحتل نيتلث اذ كيطمي لعلاو لمحو لوعفم ٠

 همن ا مزيل عتالا كلاعت هل وقوف فن ام نيلوعفم
 ل سععو ةفرعملا بانمأف ف معلا ب ذا1 مياح

 ةيايلابناورحلا هةلتلح أو لوعفم ىلا ىدعت أاهنال لب
 ءاوسلا ىلع ةقيقحلاو لحلا ف ةضرعلاو معلا ناو
 6# مءيّقنالانلاهفهيلعوم اهلعىشلا فشكنم
 ثتافاوا هدداو لب تلاذت الو ىلاعت قحلا ةبانأمسأم
 هين بجي ىزلا عضوملا ىف ةفوعملا قالط|.لماقلا لاه
 كمرولا ىف ققحتول هنأ ىرلالا بدالا موزلب معلا قالطا
 املاعزلا هبحاصيعملو املاعالا ماقملا كلذ ىسسام يونا
 نببعلا وكيل لاق نيح هدنا دبع ن | يرسل عفامك

 الأ انللاع ةينوكا/واملاع هب ناكالا ذراع هنلأب

.:) 



 32 الن طيودت الل و ءاىسلاو انه نجلا 2 تاج ناكل
 رابكلاو لابهل مح ءاقعلاو انلللح ةزحألا ءاهرظأ ىحر

 لك عدلا قم ول واصل يلب تلاد ر اسهل بح ْ

 ىا ىو ماحلا لبس عح نب ا
 ق<عالطرل ا انشر ىدلا هليروحلاذ دبش نكو 00 ماقم
 ١م نسوفح اينوصلالعرلاةحومو ار مامالا لفهحل طايع
 ماس العريس نامسصل وفي لمالك ليزجلا مساق اوب ارو

 ا 0 ظ
 للك ىانص ع مرسل داسالا لك 1

 . عمك 1 لشراك
 راس بف نية محا وع محاطا دبع بارني سو لا ل ظ

 َى لاسر 0 ىساقلا وب امامالا صلاة ىزلاسسيجلا

 3 اقلومد مئاطلا لسوف سجل لاق لل دع نشل ١
 تاقانع ادمظال طع يد حلاو انعرا ىلا جانهىجرولا |

 تامرذلا اراك هل اوسعلا توكمالا اترك ىرل ممالك ف
 امركرب ناميلعاونطا وام اطعاذ منقل |ممشسلاةعىراجلا ٠

 ميمهسال ماقلاو او ىطالابدالا ةاطعاو مكيرع تحالورك و
 .ل اذ اىنمع دلي وص لمرس نع توما ىل اطرن عت لاعإلا
 قاحت دها_.حالهس لي مولع ةثالئ اعلن انملاعلا5بلتبا
 ا حسان طا, لكو ىقالم لدا 0

 دمام ا وف 0 ماعلا نيبرسوهإعو رزق



 تلطا ٍفيطناذ نطابل الهال الورهاظن الهال ةربعي ال
 نيب ثلاو ار! فلز نع كصوت الطاعن 1١كانركز ىزلا بدالا " مقرحلا لإ قرانا لقطر لحل كانو كر راحلون ريع
 نال اسف اماو هب راما لحاو يشب الت عوادش 5

 تملا رعل امكا نام اةراعهس عن يعشن تار ماعلا ٠
 ىنلاوغنوك هزاز زاجل نات صون بحاص الرئاعلا 00 بلاوي هلال كير لا حن رعد روتر سل لوطي دو نقل لنك | ١ ور لاوفاد هير دس طاش نيالا
 )| ايرواقرلا ران ناك لركر دس هن دس لهاشب

 ظ رمل الاح هيل له اشملا همعز ىعمسش نكؤ الالف '
 ١ يوضح اوهاَي زلادالصا اهد وحو وجلال ةلهاشم ق
 ىلدتلا م21 ميس سته اماو اهل ترب كل !للاحجل
 2 نالاح نول وكف ةدهاشلا كلت لوح اوس الع ا 2و سر نعالؤا زفر ال ”عسرلا اقيم مدر لل غلا شنق ىلع
 قروتسان5ك زلات املاعل اهاهاعرا؟ لالا كلت لب
 تدايجلا جمال وسلا عموهالت دسف ووسح وللا
 ؟راذ كلْذع تشل الاكس الانصت ىرلا مث اننا ليلو ياو هير عمالو مسن مالم اان يك دم كرك

 2و



 أ

 ءاديش ترارامل اوقيثلازل لاك لإ هحاف سحل ماكو
 است عمالو ارعمالذ دولا لسحر م!رمزهشل ازين )ا قف
 0 0 ارفاشل هز قىكرم لاح رهو
 ميو هع دس ام سايث بحاصالا 0

 نك مالا 36 35 ان ةلاحا 01 0

 لاحلا. اخ دع ل
 ا نيب

 نيم الل ن لش نمرشاب لوعب:لفنكو ىوكد سحاص كرشم :

 لهاش نمار ايالا /كبجويالزماكوفاىزل اة 0
 ميلا , شلل مولعل'نانالعال الاح هس رفاشو 0
 نيس اول ارس احلا وب اراشا مائلل اانشاىلاو الص ثرعم انه
 كن لل طم ءده اشم لاكن ثلا امملوكن كرايشلاوساؤلا
 نق محاصؤلكىوت هناإلا زل اهب سيل ه انوقحلا ةراهاشم
 ى.الصعن ا,لاهل ةلهاشب لع افعراحلا ةزهاسم ةره اشملا
 نسل ا ام ملوت ليل لن وس اواهسلؤقر - نشاو لخاو ماعم
 اجعو الاجر ؤن نهاذشو ضان لادن وفازقو ولقاك
 درع ع دحب علا انهولحس اادهير هترهاشمو نلقاك
 ا اف بحاصورمىجل امنا نيترو" له رش 0
 1 لا ملصخولا ةئحلاو دلل كلا انو ةنياعما 205
 اىلاوش نسون اذ حاصو ا اًمينةنناحملا

 وسم ماقملا نب نبى مع لنمو نملوهقملاباذلك اًولعت

 النيل 0 فراحلا



 مدقل ١مازعلا خيو ةازكد اكقحلاعم ةفاوملا تهصرلخ ملاك

 0| دفع ارضي 0 أنك ةرابشلالاكز قيذوملا عما
 ١ يأن لي هه يدب فاحل ىلع لاعلاد اوركرحملا
 ' نيرة رعوب ارهازلاىضاهلا ا تح نك لادئجر لد زك
 2 لهالرصإ :قيطلاحاصي اف كروباسرزلا جسلائسومنبا
 نك هازك دائذلا ادكلاو مل مال نيمسلاق ١
 ' نهرصلاوصثإ ارسنال ل2 اذكى حد رمزي سودشجل
 ظ 0 بسلا اساصلاف نعدائكركزلامل او راربالاو
 ' ام دؤيامو ناطدسو ليات قرش وشل اوماقلاو لاسر
 دطا١ جرت ول قيدصلا ماعلا نود هنا ئزاعلا قحيف ةايركز

 له ارهز اىلاعت قحلاهم داو ىلاعل 0< لنصف نهر رص
 نمإلا ادراع_ىعس ارا اروضح ا طرشن دعم برالا
 يس و تنامي نرحو اكمل لاوحالا نعم ظحجر اك
 1 او مناسبا ةنضرلالارعإلا نمد نايحلا لل
 امم انا 4 نيرهاستلا كك ناو نيدلصلاب

 حاز حارع 00 0
 اك |نرحا اسبر لول وقد مثوم او مسوق 0
 2 لو وحلا 0
 ظ رابإلاابعم كج ”باصاول 01-1 الاف[ نيحلاصلاموقلا
 ظ ١ ناكل نص مايك ىس نا) ىت لدار محاذ
 1 060 انفال م ؤاشا نفد

 و ج



 قي حالملط ن تلا نيتفصلنيئاه قوف ةرد ةيقيرصلا
شسراف لاحت اقوافر اكوعنم اهي دوب ذاع

 0 نول عب ك

 ا جدلا 2و! اخر اد نيحاصلاو نمسا و نيقترصلاو دنيبنلانم ملك

 تالماحل مكونا تاكلابعر نينلا “الش لان

 3--5- ها 7
 ان ل اك“ هن بهتخا لن ل نياق

 دلو هلبان نما تيؤلاو لضو رعاه "بنا اءأرشي اول 1 ين رشد مخ

 ا مهيكيلع اضع كذبا ارق رصلاوفكنلوا
 ا فوترلان بيتل الصا

 26 د ب نا فراعل الع 3 نلا لاجل ارو عون و

 نام طتششاو تبورلا ةطحجو )اخدل مرمحزم» مفيد
 معن ناانلد اهج”مشم حنش احلاه زحف عاوسلا يفت رصلا
 تالا متلزنمروجرم لكل زنى دوبحرلا لتر ف يكو بدالا

 ' هئعد وجل اود ةاممىزلاوسال وع صن د دتشرم فشل

 ا ابر بظر رخو رظعن دا يسال عقر بخ
 كر لص لالا ولد قدسل بلعمرا انسب قش 0

 لئكيوقي كسار اهغا نبا نالوماحيزطص التم راج خلاب
 قاع ابطال للا وصوت لا دال حاف هزم !ليعام
 1 لكددحو رس !.مقرعدإ أشم رمل مرا دادابعموشعو
 ند اع ات كح ن اكن ا ءانحمب دراقر اج ا سل خس
 لم وستر بداقرسصبلا)
 لهب 0 مدر فكيلمو مرسل نفع نم )1و قحلاراعم ثيح



 َ مندل تما صوفا ؤلادسفن نعللو يدا غصحرع لزرع
 أ رماح !رحاصن حلاة رسشنالا بموت امابفو لاق
 ظ ا يان براثن قيرصلا اعلا كد نيب يأ
 ظ ماّقِللرحاص ميسو اسال نعاهبرزتع زتعا#ر نعم قباقحلا
 2 تناكوف ةتررو اهك الاعسم اذر اعافن !دانركد ىزلا
 | 1. ماقلابىقحن طر ذعرلو دو لكْدسالاو كال
 ظ 0 00 ألان فاحل 0 ازعمرُئَجو
 ظ اك ينحل نرال يعل ايشسكو 0

 ظ انم اهيلع هرزرك ناك نم نا ع 2 0 00 تلا نكلو مام
 كر تاه 7 ارمشلاىف تع 8 دكناكرأو
 ظ مثالثلا نو .٠ دلاوف هلاذعإضت انئ ص“ دانيت لحأ ترسو | ابرد ابيل ماعم, لسلة انرلا علت رك

 ظ ترحل حم ا 51 3 9
 مبان نإ دا ومضر وس ْ
 مورا مرهاح ةيادذ ميلع ويكسر دل: ايلا
 يازهوم دنع مسا حرجا نع دامذغح
 ىزلل لاعناو اعلان ماها ادا طاعلاوسا ملك لطي
 ,ىلابرءاصضو ران. - ناك | اراسا وره صم

 20 اي لاطملا ا (شيدنا قص 7 رداد ىحا ةارس اك

 | 90 الا ا رهام كلذ مط نكتب لكس اننا, هتع اسال م رتل! قعانور ريل اغلق دحام
 أ ا 7 رفا ةرامبحاس ”ثرعسم املا
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 ةيلعل مملعيرم دامعتكو

 اراطخش ب ىلخت ننزل «ااوكرذ ا

 نحتجاثررسلا البي نيماقلا ساوقفف اوس( عير قحلاو
 روصتتلاقيرطلا نهذ ا ظفللا انسلخاو يحل هرملاو

 مصاخائلؤلإ ا حجاروش اماثرجو از لاو الصاوعلاو فالجرو

05 

 اي
 وه اها ءشلاةنرعم رتلاملا هكر يقنع اذهنس ا ادزبرىجلاو

 ةداحسلا ا لاو ر قلو هن
 دبره اكيد وعدم تا الو جيرسالا

 ىانو نيا

 تر انت يي ل6 و داش عنان نمل ل

 ماع كم ماقملاه يزن

 ا سس ”ةروناهط ادعو ةطحارو هانا ام

 ل احنددد ار اود ا نم رون وفعلا نا مجرر فعدم
 تيم ن اكنموا لاعبا 0 ا

 لاو اانلعح ةانيبحاو

 ٠ ا ل وو
 نا 0 لاف ا

 هنا يك ولحم لك ةرارحت | نمد ”ريجوت.ل ا نم
 تفرز ايا حلا نوصي دحام مولحم الا لاص قلعت

 0 "راج لحي لاحنم مذ قالطدل لكلا 0

 تامولعملا ر رحت د نجيب سكوت ع رارخن ث ون البو



 مره باكا انهو مامن عالاشما نامزلاب لرعسو
 ا ا مولدلاؤرطشو نانعلا
 مرا 0 ديلاع ام ببراب

 سس هب نرنقت اح اسست و ديلا ميلا جابت اماظننلو ظ | ابداثماو مرزعلا رهن ا آو ملولحلا نم 00 9 تالا 7 رورطنل . دراج
 0 ا 58 امولعملاو لاول ودار دعت | لاذيرخا حمر ماكل عرش لظسلا اسحتعرذدبرصت .نالصخس انحالا ةزه لوصف نم هلا حان ىذلاد لاعت هلا | هانا انلتاتوألا كولن ب ىتح تول توج رض كاني درض ) #0 جاتك الام كم دباخششلو كزحاس
 | تاوضصلا ىو ةحرا للادا 0 زثاكاو كصحاولا ظ 2 نات ةاعسالصختملا )2ك وانغ نثعونلا نيه
 سلا 2 221111101 الط بحاد ةماعلا لاسم 85واقشسلا 00 او الاخمالاو
 اهيئاضرا ءايرشا ا ةقعمبع توقد“ كداهستلاو
 ا 3 الكا دا هل نزعت لع ستش,ىع اهليصخحق ١ سانلاواينربال هارسالا ةلهفعضو جارحالاو ةرسوتملا ٠ ةرسلاو نزولا اهيترعم نادال منال ماكحالا ةلها وس ظ لاو وكدا "ىو ودللاو روطحل وذ نحاول ن6 ماكحا
 ا تدرى كتل زف اظوريطع ترو اهلل عش

 ا ١
 ا اا



 ديلاو ناسللاو نزالاو نيجلا داضع ام اشناسإلا
 هلش تافيطتب فهلا للقلاو لخرلاو جرفلاو نطرلاو
 ليد د ةراتسلا لا ةوتأقنا لايزال

 لفو خلا انه سفع ةدالولا 2 الركزن اه رجوع ان,
 كاقؤلار الاه "كرو صعرشو ها كفو قي ولعلا
 ةههسلحا _ملانر ذير نمر وب لع نزار لك نم ماهر

 ارمخم ملل ميلكل اقورمخامبابو رب يسيل
 ماتلا رونا ارحاسلاو 1 ان اشلارشل روك
 كاجروبزككو ئانرعأ ايام 0
 ترهرات ح تالظلا رهو: تؤرشلار ىص اى انا ناو
 تسعي ل تال كامو وس دنءاره دألا اهناناهك

 سلول لع معهت ن مك اهلا تانصلاو لوح اهحاو
 انو نوزلاوم ا 00 د رخا ةيئاوو 00

 ا

 لك ومب نا كلن [سع ءايسيرخار اهلا مررع اطل
 اطول مراوح الر كسكرونلا لح 7
 0 ع نيحر يح ام راهم
 6 تارناز عوجرلا كونو «اراسكيار اًهلاكوت رباه ل ثم“
 تاكرح نائاف و كارفا مساك راونرلا رهو
 ثريسص دورس اوم ساكت براعم ساكو فر اشمةساكو

  انفنتلاو ضيضيل ضيضيلاطقن اهطباقتو ,ئتسألا ةطقن
 تياثل اثنا ثكوكلاو تابلاد كاوإاب لاره او 4سمتتلا
 منن اًءابرتاماقمو اهب احررك 2 انلاو ى جراسلاو “ قرملاو

١ 
! 

 ا



 ا مله باكلا ارمجوت هسلا 26 الارهو ناجرلاب لرعسو
 ١ | مولعلاؤ رطزنو ناذعلا

 معدل ديل 0 1
 اى هب نردقت اح اسست 'ديلاميلا حانت ظ ظ رسال رع ابالي مرلعل وهن ظ /, ركبلحلا ارم كلذ ربى لا دصرلاطحو ن اويحلالو | تال سو رولا عبو طنا رطل ءايزم سكه ولح ولحلارس انا دسار اراد : ني لب الا ةراعسلإ "رطبا
 ظ نال ص قس انحالا !زه لوصخ نم هسا جامك ىدلاد لاعت ملدا أ ءانغرلا انتا توألا نوكت ىحت ول 'توف ف اح يدرص ١ 00 جاتك الام لسد دبا خشب زحام
 ٠ 0 و مدكل اعوهم لظسلا !رسحن عرددبزصم

 ا كر تلات امولعملاو 20
 تاؤصلاب ؛تازلاو "1 قسملاو نثاحاو بجاللا ١ هيلع ناي قادس لصغتلا الع دا تغولا نيكونلا نيزه
 سلا اروع او دسفن ةال سلا طلت لع ابهلط بحاد ةماعلا لككبر 85و املا 57 و ٠ةراعسلا و لاغحالاو
 جاىنعاصراءارشا بن ا منحك فرقد ةداقسلاد
 ١ نزسلاو ناولا اهيترعم نبال منال ماكحالا ةلها ص ظ انملاو ؟وككاف "ىو ودللاو روح 5 نحاول ن6 ماكحا
 ١ ١ سانلاو نجر ذارسالا له مكرحجو عاحالا ةر م وسملا
 ظ ع ١ لا او اح هل نوع واع ستشيونعا ل يصخو
 ا تدرى كتل زف اظوريلع تردون اهتلطن عش

َ ١ 
َ 0 



 دبلاو ناسللاو نذالاو نيجحلا اضع أم ارث ناسألا
 هله تافيطكتب لهلاو او ىلقلاو لخرلاو جرفلاو و نطدلاو

 نيكي :١ةيامسلالاةرئاتلار اكوا ناظر
 لفغو يحل انه سفك ةدالولا ع الركزن اه رجوع اب

 كاتؤلار الاه ك اردص حج رشو د هدا كقفو ناي مولع
 هس لحا_ملاتو ذير نمرود لع نزار ليك نم ماهر

 ارمحت لست, يلكلاةو رامبو رب يسيل

 ماتن'رونلانرحاسلاو 2 ال اشللرشب ميرزع
 لاح جروب كلو انما كنا اطراونالا 0
 توا تالظلا هو ثرر شار ىم نؤمن
 تفرسعسب لل تالا مور هوس ددءارهدألا اه نانارك

 ريف ن د1 أو اصلا اهحاو
 كائيرونل سلات طبلعاله يفد كد نناطوم نع

 يب ورع نول بوننلاناي وخاف حلاو
 لك وسب نا كلل إس ؛ !ارسيرحاو لام رع طل

 0اس مراد الر كسكرونلا لح .:
 0 8 نيحر ماد رافىصم “أ
 6 بتاوزل) عوخرلا كونو «اراسكيار اًهلاكوت لاهل ثم“
 تاكرح نائاط م كارفا مساك ب راونرلا زهد
 ثيرح ذرساوم ”ساكر براذُم ساكو قراشم ساكو
 . اهنتلاو ضيق ضيضيلا>طقن اهلبافبو_تسألا مطمن
 ةعباشلا ةكوكلاو هابل و: قلو لوعا»ةرسعلا
 نا ءابرتاماقمو ابل اروع 2 انلاو ىعيراسلاو “ قرملاو



 زارها ف لملاو وعل رهام رنلاف
 الكر لها 7 اسال ا اجعل

 رم : توفايارشال كانلاد تول الهذ ىجارسلاو
 لها وتنام ائمل نيعماهل صاصتضال ف لهل

 لع داق او راونالا عراوشو تذل
 نكل كلم مناد توقل تسد.

 ل ان هسشولع ا
 مهلاوحاو نزاوسالا اره ل اجر م ام بل ينل
 5لهولا اهسراولرم انراماقعىك او ةْيباَعش ا
 لإ ىل لهو يا اننا روبلا ارز افعل درا
 1  يركلا جزل جارسلا لوادمو يرغصلا انبولا تباثلاملوكلا

 ى كر ىلا غيم جمل لولو مو قغصلا الئ انلا لولدمد
 1 همز لولد

 ] .تاولعو ققحيو غب ان سيلا الحلا ف ىذصلا وف اسنال ماعلا ةزيفم بدلا د ىرغنلا تافصنرلا رار يدل
 رونو سنلا هلل ري سجد وف ةياعر 0
 ؟ رونو رمح ملط لبر نونو كلا هلل نيلالها
 لبرجملا لانس نروكلا انو هنانجل 28لسزيددلا
 رونو ةسوسولا قلل ءارسلا رونو ”ةيهشللاو
 راظل ني فرملا رونو نوكذ او ةنوكرل اة يري رانلا
 اًبحطاهان كدول ريك راونإلا هيه راساو خيرا
 . ىثنخي ىرلاروملا لهو راصرخالا نم دوصقملا نك
 نياتمن كروب ال خمار زحمتتاراجو بحاص سور امصرلا

 لو

 ا ١ - 5 77-00-- هيمو ويس --2- 1 - -- -

 : ريب تس ن توحيس ع تح 3 هيج سوسويوا ناي مسا لس 52 , 3 , , تف - |
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 نكادنم ىزلارسل نش لاف معرس الو لاء لصخيالو
 هسلردنو دوعولاو هتينادرعل هسؤن علاملا رهريقلا
 الصا هنييرجتل لع دحاووتزلف الف هييشدتلاو سال انك

 نيس اوامجا مدعل +بقيلت نا : ىعللانه نكظافل الا صقنل

 ْ ,ىي سك اهسر لخا قم هنا د 2 ىذلا ىحملا ةفرعبوع
 ضئانو ,محاصإ ك.الارو ناكد صقل نكليعب لاممو' ساش

 ااطاس هلع متولا اصو هل هدارمتلا نم هسفيلو ناكام
 لصاحلاب قولا سلا ازهر شل يللا شطعت نام يرقنلاب
 لوقحلا ارواب لس الىزنلا تولقل ب ابر .!ىونلا

 وضد ميل ١ ل صوملا قنرطلا سلاح لوفعم عملما6 ليجون الذ
 معو نث 0 رايس وللا

 دل ترب ارا قو نينا ىريزبنا ىرخأ ةةةيح نناك 0
 دتاّباو هوحردق ىلع دعار هسوستوا ةعالدته
 مسهلاو ذل نال تلص بهاولا ةلبربامو هب انترو هم انتو

 ل ىرطانوبفقو نل ساسح مرعب سعلا وبارك
 ارباقزلل إو نابواستبل بف دحر :انعع تراعرك

 اذ اونا كلك اه لكم ام ةسيقار سوط زول هل تووسولو

 نيكرتشم ل ن ابعلا كنه انث اشم نيلجر نيبكك هلقثازلا
 ١ ىبسصحو اوزاك نادمالإوث اتحّوزلب نضرحان انو
 ا 0 ادباارجير صوم قيسامهئناو نولطرملا
 تاهانمملاركو تار ووملا عت وش ثبح نم نانتتالا
 ثتصحروصوا١مو _تائمصلاو تاول |ةنموملا وذ ل

 يانسا اب زريعا و نم هل ىنخا ام رنراعم نك



 راونالا كلنا يعدرعم ةأوس ةدوصو ةرط زامازإ
 لقسوت هللاكقفد ئ يا لعا لامكسل يلع ديس
 ةنواىسلار اونالا نيل ا ىف نإ !ترمل روس نيصيخملا
 اهيعاون ىلع امسسدحنم الفا هساجورلاةيولعلار اتذلاو
 ةيكلفلا ةسانس الا ةئيهأ ةزش تماداماهب عبس
 هنا اناودو لا بومعةضرعم كلجز م د زها ارونف

 امال اقل كلذ و د اولا, ون ترعمللا نغملات
 در اكمال ضرشن ١ ولزاهب ملا! 3 انم هنارودو
 1 ( ٍقرشملا نح ابيار دناك نبذ نوكلإ هاطوشو ةولح
 كرمال «رغنارر درطس نطاسلابرهاطلطعو برغل
 ابهماكحاو تملا! نوملا نع كدلذ الاةزفت اكرعل صان
 ةرهاج لع تعابلا نكاد تغلب الترك نمروجرلاف
 عزم ٌفاسسلا لس ملا ءاققاد نكرر هاظو
 زوج وح قفل ص صلاز مستو قيتحلاو يوارع
 نم هلارودن اكاذطو_ قفلواشنبو ىبسلا بصع
 .لماعمل بيتر للفت عسب ءاعزمابوبو نسما ابملا
 0 برعلل فا قرشملا نم هن ارو دو
 معلا ىلا ترشلانم هنارو رو دورا مطماح كانغ
 1 اىعالاني 0 رام

 0 0 "حاسما رونو بولا قشلانم
 كابو عسب هقول رونو بحمل ىلإ قرمملا نم نار د د
 1 2 قر رولا ةنارر در ةرهاشملا
 اماد تاوو١ئىآ 0 ناترور أملام هلولذ للا



 2... تلال سس انسان بانواع عت سعت 0:0: عت سس جب حس سكاس 2-ما 2 كسل 200000000

 ”لرابم 5 هنن ل قوت لادن لادامكر اورالا ةزاجرصاوش و بومالو
 نادم اوسلو ليحتل كلوز عسي او رحلاروبوفاىزلاقللانل
 تن يومها نيإحملاملدانلل هوني زكك تسزكمالو ريقرتسأل ةنوقنر
 ,نقتملاء بسم كل احبار لحلا ةلنكن وكل اداضو ؛امش الداتا
 وهوزا اكو نان( مكحرحم وس الو لجو مرصوتلا نوكبّجحمقشح ا
 ران انماكانبطعا وشو |ماصاي/رقم نم ل ىشل عولطلاةعو
 الوتابخلا قرشتحات ةرتن زحل دوعمص مل اىز مرسل ىريلار سما
 نمل حور ثبوشل سبحنم اكرص وسبا زحل افا ناو نرقص طرب
 نماإل امرها ثيحزم ءانملإف ةنه املا زكشهلاز تبع
 ليو هن رمالو كلز نك قلن كدونلا تاوب'تناكاطو تارلا ثبح
 شنو رقرلكلل ربو دعسر يفشرت ضخ ا زب قيانل كرك
 ىلع نلستل ابنوكل ملاحل در اذأد كلر ئطحب ماهم مقيفحر | كنز

 د تقرفحو ا م قيرطنلا ةزصحق مل كراصن ادعو ١
 ا ىنه مكاو انشك ةكاس لاش
 وعز احورلا كذلف إلا لش تاتو ح غنم
 211 اهيارو د ىو تاك لالذإلا ةزهل ناوناب طبعا
 ارا ايكلدوع ملمؤكع صن ابمرعن ن كنوشيو هان

 ئ ا ءقراسملا تاامالاهانينا كلذ لعد تامخلاولا عر ابسملا

 فرعم ىلا كر دامملا نالماعملا ترس كلف مكرحو وازعل ار سدا ع
 رويل اد انولالا قاراملا دو ىحلا ليد ام كلل ةكرحو تاقوالا
  ىسبنلا ميس ايوا ضاهسإلا ١ىعالا نين اوم كلذ ملح

 ىطاوخ لا حنرف ةوارسلإولا دارحتسالايبرتلا كلذ ةّلصو

||| 

١ 
||| 



 ١ ىلخلرزلا كاف ةلصاماو صالخال اماو د دولا نلف ةكرعم
 ١ تكلا لنمو كزلا كوكسلإ سبل نكلو ماد كوكستفانلا
 محو هاف ملمن ل دب بوم ا امي ١ لع لح اه امويريلا ف يطل نافذ سرعت و يرش بوكس
 فراشم_ععورعم كاد هي شساواشرلاوأوسلا ىلا آس بلر مايل نمرلظ ودها مهاب ناالا يظلم ٠ انصانص كلملاو كير ءاحوااعت ل ناهيك هوو نروعد
 ضيضخاو داوتسالاو .١ العساوموراونالا "نط
 نركز امراودالا لم نا ذا نعالاك ابتجالاو ىطلالا صاصتخإلا كانبت ىناي ل ع١ اهبراغمو
 ” ةهاجلا رو قرشم اء غم للفلا #/دد قابل اون ضرضحا ا هلمقلو هاوئسالا زلط ىه واط سومسو اد غسو اقر شم
 20 روث قرشمو ساما ديرقمو ترصلا ةاطسبومو لوْفلا

 لاصننإلا حرملا هاطسوعولفاجلإو قزطالاتارلخلا
 0غ اعلا بون شو لاحد اكو سلا مدرغمواىمع
 هرومو مناجإلا لاب امإل !ةًذه سومو داعولا( يل امبالا

 ك0 م و و

 أ

| 

 7 زوالا ول يربمو سماك فك ن كلاو حلفخلا فراوطرع
 مبرتسر مأكل ' ءالتيوبو نابل افمحايسلا ا ماك بو 0

 ي"ىلصلا ةماسملا وب ثرشمو ناك ع ضومى لو دوجولا

4 



 ظ
 ا

 ا

 دلاسرلا نفي ةونملا هالي سبومو ةالولا اون ْ
 فقايحلائفاثلا علطملا . 0

 او تدرمجملا ميك بدلا امال سك 3١
 قرارا انعنج اا مئا مامالاوو 2.
 يفلاو ياللا «لضات ياندعا لاسل
 0 مودع دحالا ساطام دنا «ىوقل او ةنباعملاولوارمخا

 و ب ة.اىث إو كرعلام 1 ا
 ٍ تايم و 1 0 1

 لالا سدا ترانا انا "سنعمل ن 0
 ميندال هيك «سالا [ضخو تلت عرسنجلازكتل اهتكرسدلا
 نسوا وسل تنم سان و وشال دج ؛رسللاعج هال

 ام سب عيري حان لجن كل خدي يرسم ان داس رمل نشك
 ءايصخل ا را سول تنمو بدل 'تروك «سرفلا تدب يف
 لسن ام رسمت ننال اسر لعب ثم تسول كافل اا ساما
 11 النك تحرش اك ام تحالرس وعمل او ىوهار سمس 32
 7 ّ يبيبلل ' ىراعلا ماوقر 4. كا ترا بحا بي

 4 0 سطر الر سيعل اذى نع : 0000 0
 متع بيبا هلى اذا : القل وصل شارب :

 م لالهتّل اقر «لاصرلر اعل انشا رعصو تارت
 تكلاصزنأإل ان اه ملاعتملاب «لاصرالادشسل از اف
 لام ”لابلا طعيات هلال دال الاكلات

 2 تقدر 3 لاعب مالك ل اطاخإ و «لاطو

 انت ]لكل اولا نعنايس 0ألاد باسل كارما ٠



 ؟لاحر فاءالالكر <روعالاكر رو انبو ”لاوحالا ءانصنالا
 ءزلاذ «لاوزلاو ةريطنلا نع لازنكلثي لاثعلانازبمو
 ظ لا 0 لاولاب لغسل ٠ 4لاطر الا ةعراوم «لاطر اي

 ١ 6235و يما . لاصول الها نم نوكتنا
 0 مارت ةاكز نم ءمايصلا شبل هش 0

 السلا رارباتاذرطتو  تافصلاس نكرذ 00
 + قسرا -؟ساذ يح اناناثو م

 (ئلزنع رمل كر ربوع 3 2 احن
 ا اء ان ناكامل

 َْض دلتا انصنذو 0 3
 9 مورل"نهودل دال وشم انل مادق ؛
 ا 5 دل "لهرار نلاته “
 0 ةلأقو : رنا بلا ةلادعسو لأ
 كارلا “دل اير ضاوح ا «رثنو د يسن ف كرو
 سامبا ابومل أو «رهال ما ارح ايص؟ لالا جزل
 2 هرتع واخ انل غن زلال واهس كرمكا هلدا
 ظ رست ا شكت نم طاع دهاش نيك 0

 | رثم عندو ةريقب نسل رخل كالو < دفلاس

 0 "رف وكلادع ور قلرسد
 * دك اك ل لح ننيعاب ها هردق دقرماإ نعل

 اج ةرفلاوع تردي سم جود /سيح ال رك
 ا ىفسلا انا مونقلاس عورأب ظنت ام عسل ردع الى نما

 1 رع 3 «ررسوؤع اق شك كيرلا ث يح «رسردلا نك
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 إ

 ا
 ظ
 ا
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 رطاذا كشالانا تل اةزه ظلي ال ةرهزلاوع هرشنرط
 >< ب يو 1 7, ©_ر عسب

 ) 1 نيعر جر نسي ب ناي ويش هاف

 ٌ اءاطتإرىر زلم « احن قزم هللا ةابحو ©

 0 لاو ا[ سر نه * وكس الام ائمناف بع
 كلا ميج خس لكان ىربااسعا اب «

 ريد قحلارعجب : اها :نيرع رش ةره
 000 الور للا دلو لدم الدساس 1
 0 - لاثورلنل !,نملاوعسدللا ادعصو لزم
 ,رلااو ذ هرنلا تسلا تدبلاو ةردهل نسل اناا

 1 بم شلاروسام ى شت ءركسالو سنكتب تسل
 ارعالا ترك ةفحلا ناشكلاو تءاضا هرغلاولابللا

 رفا نئاقانا تسسدلا قراسنو نمل اوسع رهلاو ابللا
 رولا هزاع ١ناكمرمللا تددمأ ءرزلاو لملا يحاص

 تدطع «١ ااناتلك هرتسلال رس كلا وبصل اوت

 توحص هريس هاج زعل رش ةوفلاتنرتعا يصل
 "ملعب نكشلا نع «سظلاك مزيعلا تءاصركسلان*

 م 0 .نعالاو قلخلا هل نم

 /, دجال ديقانتفو « كراجرال وشق ددبلا م
 هل لعد لوح هيلا < وحم نعت زونلا ملص

 ير در هلاو كلم نر © ةثملث اهرسس_ثارش 3
 5و رعب اهانآ اريل تنل اذدل صو أن

 6 دبع نسما ز شرار < اطلس ماولاواب اج <



 ١ | يظديلكو بقاذ "بكرا طسوت «يقزملا:رانع 7 5 كرت لاو بكري داي باوك د عصو ل زن
 نم ىزشا قمر تازب اع 6 ىهنرا نهضازاو با نضاقبا
 حعد 2 لقي بلت «بعتاو هبلك بصر ؛ برب رار أم 0
 "لزعملا داوفلا تازابلو مم تاور عم
 ا ترم الاب و6 ب بشت نكسحو6 برشمْلكو 0

 نق "نسر طلة «برعبوا فل نسب «ببلطملا و 2 بع
 1 2 و * بحت نذل بحت "سكب عش طع ا

 !مدسعنن تقطن بحل كلو لح رم سن غ 0 1
 يس بك بل تان يركبص بصل ما

 نرح لا 2 0 ْن حيمحت
 و رلاب فتعا عر بض بطي اج 0
 لح ؛ٍسلَرر ءاج «تولإوءاه «بولاأ ]نع بزل او
 ) صوامع بلع الو روان بقشنم يل | رع يلطاع هلع
 كلا ا «بحاع بهات ثيعو ببمشالو

 برقان بلوك لير نه ناناهجرب ناز ةبهرل نم كحانج
 دو نجل هاند « وشه هب رشش لاى كوك
 ًَ 0 اطوال هاب :داومّي كج تجلط <
 6 مسن |” د اونكاهانسل ءاقوطبو الجب يا
0 000 : 
 دن نطص ابهر اروزع « اهالحو تتاءابرتضعمت 4
 3 6 ضنا( لاق عاب كاسح اهانان تعدو <

 ا

 .٠ تمت ته ا و تس سس ع اخ
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 ظ

 ظ
 ظ

 ١ «دورتسال رمل ماقنعزم ءاهلانسل الاس لك كرته ف < ظ

 7 دسعب نشا نخباو « لاجلك ىلع هسركستا ب

 «رازعالا ثةرحار ا لاو راغالاسنمل كر انلارعدو 8
 عرف شك «راكبالا ترظ | كانسالاتقرضو كانالا

 8 هراو ال وة ر سس هراصيالا و زاصرلا زها «رارسألا
 لقوعتتالو 7 وي ها اناول ير يرلال

 مران ررنالو هز الطالب للو © رار لاشتالالا ءرارم

 ا اهناذ كرا ارسالا رئاشاف كرا اونالا نطظرارس انه د

 ىتمر كبر انلا « انك نيحللالا 3 ايعالا 0
 1 ٠ نمعلارع نل اةاذ رون لاير 3 0
 لحال صورا نكس ع اوتتح حح انزيم عازل لشسوعدج ل

 َ مل ء تسر افراح بلال داج

 رس لاي ال امو حارسلا دعو كل ةعئاز ف دالف سر انك ان لكؤ بتل ا ترصف
 عاج نس جاتا ب ةاضتسا ؛عاجوع أت
 ا 9 2 20 الش نا ا : ايما هرجاعم موه اول ناك“ جانل

 رت ىل-
 8 1 00 اندرإلا

 1 0 يلا
 :نسسح ٠١

 جالكا) 2 عاصلر اكو 0 00
١ 
0 

9 ْ 

 ظ “اك اونإل ا كاوك تاحل أاط «مدرلا نحل كتع ايجرسا



 ا سها ىلا ره الع اد <« اولهتساو 0
0 

 ا 0 دايرصات نعبو ناد نسب « اسكنمملا حا

 ا «ىرغلا وح عملقرع لاو قرصا سم وع قربا رحصو 6
 «قيرلرطخا ء3رصلا و ضعون ا « عايل «وحلا مناطلس

 0| درع نب «ىلك ددرتب «ةونفلاررظ ١ ا «قطنلا ةضعم اناو
 كان مدخ لا 35 انبوب هروح رمح هفرش رو

 | ومرت عوتعلا دوو وت ارهذو «قنرلا ل ّيرلاو
 3 زيكا قيسدلا بصق ياسر نال يلح

 - ءاسلادر عابصأا كو < ”ننعانسفعّقملا عم 4 ١ ؛
 ًَ هال لمآو نرصلا نحن 6 ىفحوركسلا .اياطسو 3

 2 0 0 تال
 | ىدهو رز ضاف ترضلاد تركرلا عرفت م
 ا نيتماجتده اشم تايتساف ركل جص رص لفه قرهشا تيل
 | حماه حارس ر سلو مالا 5 ص011
 ظ الح اولارعصفو مانحل ا مصورلا حر

 | اتماالا وب اقحالوأنثذ از ي:سمو رحال ل زو ا وتس

 | ردد 1 انلاو اا
 احرالا رطل طش ال «.ابكلا حظعلاد اهءقيطي



 'ُ ظ ايناهنف املا اشللاو (اجماجرعاصلاو عجب لزانلاركت
 ريل نسال رف حلا ناكل ع ارجاسو ” انوجلا طش تحت
 فانوس” داهسلاورضر الا ءالمآ يملا مج ءءاضدال لالا
 ؛ ءاهرطإر سبوع اس طخرع اصلا مشن ؛ |ىكسلا عشب
 افصلاو ةروملارها «ءامإلا و رسعلاو لا «نيهالا ناسلإ
 ء اعلا بوقوع اوال ركاوك تطقسبد وشال لها

 ابطل انلا م أتو ارميسلاىلاهمو* كلا تاعم تيرطماف 1
 "رات الملا سوم اوما اذ «ارظمل "كاهل صرثىتروسسمملا نم اننا رونا! ءانمالانبعا اهيعرشاتترءاهبسال ةر دس نهبع

 مان اولا معراد ءاملوإلا نم ملماومل ل هاو < ؟اسبالا» |
 امن فاق دع ءاهشلا سلاف «دالالا كوك ترطماف

 |اعمور اهلا اق ف راعمم ءالريلار اشنل نمنيداحلاو ٠
 دوبل نثندال ا واع عنا نصنع ءاقلل نان اريص
 ,ءارسلانعصلا سعب نم نارراطلا عّصلو ءانصولا وعم
 شعت «ءانبالا ماع نوخاابر ظنا ءءاذث الو نادت نع نم >الان طرد دحاولا رف ةءاوسلا ءلوحلا زكا
 7 2 ء|ىسلا وح نم“ ءارزحلا ةلزتم مير داس ظ أم عمساو « هاوهالا ب لب تبعل دعت ' «رعسلا مشحع
 ظ ظ «يتابرنعلاطنسل ال هنع 4 ياما رعسلا كوكل ايبارمت 4
 مانز رةط قوز الارهاس أدمشو يعل اسدااذاو « ظ ظ تيماداتو ىلا للا رمس تنك < . (ىصجو ١ القس اوأق <

 ئ اهلا مرمو ئدم مو < يرن وريح موو فرص موب حال نورث ارو رع < ستوا دوصول ردن كلذ



 مان سكك لوا نحأو 1 سس لور سنا 10

 العبر درسه و ادوشو الو تحت 2 داهرعوم 6“

 «ىالخ توفل منعاكزأ او “تركي اكىنلاكر وي راح < 1
 ياعتملا ةلؤرط كروحتت را اهدا تلاد 2
 ”ىهاما تنك تبحا ماذا ىماما شرف ١ كمعرت «
  ىفص» قرره رمل مكحلا سلف يعش وعش ربل
 5 مقشاع نسب« توافر قى اشراع « فاوط'قامز قاس

 3 «قافشالا لاب يباع 0

 قارملاف شنو قاري عمد ٠ قاوشاالانددأ
 | 1 2 < د و نموا <فار
 داوجفع حالا يحشر او «قالخالاتطاما «قامم ٠

ْ 

 |( قالخألا حي افم تمهد 6 «ىابطلا ت تحرفن ا «قارخ
 ا ”قارشاالا تيطعا ءئاهلإو لحرف ”ىالغالا تهت
 ظ «قا يس نسملمال !تقاس فاست الع ناماقم ولت

 0! ؛ «قاروالا تر 0 ( قار الا تلح

 ا انواسلا هال 00 قايحلا عي طتما

 ظ 5 نع عرحم قررملا حر ( قاسملاداسل <«تاسلاز اق
 9 4, _قالتلا ناك ةيهو لد عركلي ,نادحالا تعبلا
 | 2 قانمنال الابسرتوع «قاعرالا عثر قات الاد

 ١ «قارشب ع ترش «ناوثرمابلامويعب «قار
 ا عاش 2 قائلارصح طل راح ا

 ١ «قارار نص ابضركسا رن زن 0 قار رال كرد « قاروالا

 و ظ



 « اهروا_ ساي وود نصع كىدرلا عجب ح دال م
 ى اهلحا اد الام منزل 2 هدول اعز عل لل ١ؤ اراكالا ءرؤ : |

 2 اههحلولطاإلارها < سردوجحولا اركل ارمتدأ 7

 « اهشللو نيفللابرألا < ةرايسراوبالادبح وقت
 ء اقرشازار سال رظخاف < مر وناد مسجلا شاف م
 « ايريوار زج اهرس نم 6 اكو ريو لادن _ىحاف “ع

 00 ٠ دوا 550 ِ 0 سلات ارك اهلا" ْ ءايرلا| راما ولع < ىذلل ل ةنحلا) ارش هو 6 يلو نهنمالاراذام بان نكْنختساو ىرر/ لح 4 ظ 20 1 : ١ ىشييللركاوس نيه نأ انام انلاوحا رسدحت ىلا اًنِهرتا م 1 7 0ك يو م اكرصنلرانلاونمعلا» < ايفل !انيزعلاددلكلاو

 ملاسلا نزعلا .هيالولارمف ةشاشلا هبيرم
 نيم كر ارش واكوفريدملاماماللا بل ميو ياو مش عثوم ملا عل غلاعقوملا ها هتبيل الا
 ربحا نيلماعلارحاع ء اشد ثيحر جا مؤمن صر ل دوو رك و نو رص ىزلا مدن نوجا اول رو «م 014 نثو !ةرعو "رص ىزلا ود نول ول اتوا دش لاق
 ريو ملا دهن اد ود حي نيلظف احلال اىعالا باعص نا اعن

 ” ,لرع نم# قرص اسلي كلر نيملاعل اف ممتت و نعرارلا لام طع ىل و الاو قزحالا رض نام 2 منين تع محو ومحرك نإ خشم يلع هللا دش اع

 يراها نارا ده وس ساب ةعاق ولفخل ىولاو لهلن اد زلوطو نم :ةنهزيزحلا بانك ر
 مي لجو هسب ناس وع )و تاكو ىرابكن جنح افك

 ع
3 



 ىف سان رايعامالام لماما هعال سلمان انتل ناكإلا
 لو او يركلا مياعارضاو ارشيف رلوت 0 مدا هعبسد للا

 منأف لبر سلاج كاد لوب ةلزكودو ٌكلرطعو لمين ١
 الكب ناك نم هر ارحل كيا ك لئاق كرمص ان لخا من اس

 ] ١ ئكادوت دارا نهوعستا) ءلفعي ”لفعت عناو ريع دا كش :
 ] ا ا و مى لاحت طا كاتثيزلا نم ويررل اخاف 0
 1 منسم و راجارمو لعافلا ةرهاشس ع لومياد
 ا رفات ووصف بلا مناعسوسالا ثلا زم
 ا كتيلمكو ترف اجو ْنّد دصرو عرمصو تيلص رحل لو قيث
 ْ كي ختسال تو :تاينملا تدشاشبو تارئمالا تهب اسو
 دول هلو هللح اس ااةيشال محنك ٌّويسو نسم لا
 | ايلا لص انب كلخاو |هينت كل, بلون طردها شسمو ا!ماي كل
 أ "تيلص لوقت نال احلا كاطع اامر تسيرركو ماقملا لربع

 ىزنالا لاعمال ةره نيو شب كسه نع تننك الو تمصالو
 | ئربروبزوقلح زل ماقمل انهو لوقو: يلم لصريلكا
 أ ىنيعشلونو تو ان او ىفسسو توقثك للاو
 ظ ,نطان ىف ةبوسلا كحل وار ظناو ' تمض مدر و ارنا
 ثان ن نسرلا عون يديطخ 4 )فحل ن اومح ىزلاو لاد تيمح
 ١ يعن نيو اصلا ةرابع ملوث ا كاناو ديا
 ئ رهرإ منقل ::ث اطو نامال.ان ناو ىوتقملا مدعيا
 0 رتفنلا ترعا )امخنلاننل حالا علجنم
  تكايماطع 2 انامو مارفوانل الح وارسو مهد العا

 حن

 يمي عوج دبدوب: |



 نيداعلو لورعلا نيلاكلاو لضلاو :ارسلاو بوععس نيزل ات
 راس و هلرار اوما نزلل تدع اقو تاآب سال
 من اههيس منا مهل قلخ بلا مرلاعابإل يعصو اد فصو أي
 تل اصاب منال .ةدنكدبحلا هلا ماي وع صناع
 اسدلا رك كولا رق قب اناا ايزل
 وكوت وكلنا ها اوي الو والا لو تكلس ١ «ونءاعرسن اغلا اىلات نيدلان !!ناكو :"ضالايتو
 دع قنوع وسلا باه اقف دو تامحيف نيم نالاقو

 الخ نعت انك رقم كيلر تع 0 نع حب انك ىدص

 تارئلاتاإ :. ةزهلاقماولاكك ولاول ساو باطنالعد
 لانو ايديصاتن ىلع تام املا لانا نارراهس ءاّسلقت

 ؛السلا ناسالا يروج لش ن ان ر عدال ضعي وع ابهصحب
 طاطرع الهرري سيلا ةزعارر لصوبال تاماقم
 حر مذ انيع ارحا يري الو الصا اماقم ىطجب ام ”الملان أذ
 ولو تشدلو وكي و رو انادي طجقو تاًئيسسار ذكي نك
 لابو هننا يعم ماق نعم ادار د درس هالي ره اى دالبلان اك

 0 نيا يونلم 2+

 ناس راح ::لاءابح رحل

 كل دل مم فالح لح ل 1
 ؛اليلاره دمعت ازولفع ب زع هولا راسزلا اكرخ

 ىصلأو مدت نسهؤ علك مرضلاو يلع صلا»الات اماقملا
 اعد ا روهاما الةكنو شمملا لاوحال ل ارعا ةلصماش

 دلل عال رصلانركالو كلففالا كصا مور صا ولعت اتاك



 اختو حل للف ناوماب) :عماولا ةراعسلا لص رهو
 | ا قفاربز داصلا وكف صن اتم <ر يرد رسام
  هراكرذعم)اخندلدانمرترازع قفاولل للتو ر اعد فش ملطابوا
 كريت لمولا ملصرت لير ايعانا رقع. نا دبعلا و عش وباي هسللو
  قشثل اة طعاكزلا هب هسا زرج كلز يامل صويا تاماقملا
 ( رار لوخروعا ةراعسل ا لوصخت بالا دميلع ارد لاو رجلا
 ظ ريع وصلاة 6 راغمد ريعرره اياد لَسارمسإكلا
 | اللا ناطق اقدط الوسسراي تن الاوت راندا ٌتخلاطخ ريال
 / لاوعالا تاحررلانوستو دظارج جل وحيلاو ممر مهنا روت نا
  ةواقشلارادف كلركو تاماقم) لل زشو تابدلاب دولخاد
  مارولخو لامعالااهءاذع تاقبطو ههإر دج يصاب ده الوخد
 ١ مطل خل اريؤملا ب ازحل اذه هباومجتساامرضاو تانلاب
 نيصاحلا سخر نم للازكر!ئاوملإو ةراهسلا نس انايك
 ٠ نيكس كلوانل هسال نر اهرث ولا منع امض ذلرلرانلا
 أ روب او ىاىترنم و امكاانثز رمل كاص ومس نا
 '  ةتليلع بجياملو انا هانلطصا نحّةراعس ل احن هلا لدعسا
 ' رخو كل اهانربمقلارومالا اعل قيضوتلاو :فاوم انقر نبا
 لهي لحابلاطناكناو اه/ل معلا كيلع حرت املك اخي انحلا
 كع هحوت.خاروماب ولا ٍلحلا للطعن كلو ديلطخح نم
 انالا ةيلط خت لعلا نا امك عراشلا باغ اهب

 ظ

 اسس رلاىف امنفل' تجرد سمول نأ لوجد منع مناكلدو ١ مهاوش وع صولا عيربصاو# بسس به ةججاحال اىيريتككل نان
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 تتولإوويلع هجنام اههتعدخ اذ االونمتيلطررخل قه هلاك ماكال بابي دعن تالا تح كلذ نع نوني نمو نال

 لنعلاكلاف ناسنلكج زل او ثقولا كلر فيل ع نم
 نت مدلل نك طورت مطورسبو معاون رح إوإع 91
 ذل ىطعت ا تينانازلدالا اياب دئاقحت لع

 0 واي انماجن اكو اا
 لئاة ىلإ طجب الهمم ةرهلملا تايشسرإ الر طنملارإ 5
 رح رشإبإعلا لئزو هذار 'نرلظنلا نعدزيو وسار"
 مالساال عوقب فرعي ديلقتلا»ا ذ ملمع تجار اذ
 رع احدا تادابجا 'تانوا فرحب نار لع لرتفرعا ذاو
 ميلع نك نأ مز مل در دا ناد اذهل عامجأل ةلص:” لع ثاأولانمرسب ”ابو ةرابطلا ترعب ناميلعنمخ الم ةالصلا
 تاق م لذا ناد مايل كفر

 ىرصلا لا ذ ةأكر ل خم يظكل حت لوخل لعل اهو ل اهءل ناك
 متاصللو وسلا لع يل عرج قرش اوأ عيب ناهرنعال مز

 باطا اب ئلخس ام لنعالا ميلك عالج ماما اًننأسا كفو
 بطن حام رك نأح مح مو كلك
 اىذ يمال 0 اعللدين مس
 كل ذ لصحتي امررق نراهإرل ننس مل دوكي نأ ثيم مدرفب ليرش
 ناوغشبانكعو لمملا تثو هسك) لد بلس ا
 ميقاع هسفن ناسنالاط برنو فر احللر ظن و مولعل اأرقب
 ش اتراك متر اخ لافزم نوكنزلو من احر مير احس
 ركاب مناقوارهمو هلبطو طع بكى كرد هطامدرق ل اغبن

 ا



 ظ حاس وصن ناقو !تالفخل |نيازخل معلن اربعلار دج هب ى وأ
 ١ كورجب جام هل عجبال انفو تابودنملا داريشس اورك لل ااهالميد
 ' ايزتحيوحتاروظح او اهيدربو اههلا عراس وح تابحولا
 ' ياللاو اهيمدسم هزجق حاولا امر ب كب, قحتانودنملاد
 | دمالب ارم: ىتستلإ و6 اىدحاو لك تع ماضي وعدو مهلا لوصا . ماكحالامايثاؤلا اعلا ةزهقيشحتو لفعل نم هلا دراتوتم
 | ؟ويحسلا ىفوملا نان معلا مز الو له تفرع ناذ داؤحل امجاد | لير عدطا لص دلو زرسو للاب انكنساره ةؤعمو مهن امك
 معرحأ مذ تلخواذا اك دامحيك نذل ٍيحلاد در او صج هد ماكحألا | اا توتال للوؤ تيما: ءارنس رشيرس نابت العب

 ضجب نانانم كوسم ال ةنإ.عزكو|ضح كدد عراوجاضحس ْش
 علا ساعة اكان اضعالاددعن ازعكأو محامل لاددالا
 4 زقلاو ”لجبلاوجزولاو# نطملا»كند او“ناسللاو“نذالاو

 وايل لح ملازف كزلان وك الو حابملافنصأ ةزوح الر 1 ١ يو تحلب امو اهدشنل روم كس رص كال . قل شلاامو موصلاو ةزلصااك يملا ةروج ١ احن لذ اينع ظ مرعيرشلا مزملا لع كم امرنم عن اذ ىتاكزل اذ كك امار - عئازاع عصاخ نداجوق عر شلامحولا للاب رص س ةيعرشلا
 ؟ان ب نوجر اخ تانصا شاع كيع مهنيذلاو ]يروح لإ ةلرضزك كعاذل ىزلاذ ام طرشأل الم دلكواماو لسد

 ظ 'ءاكحللا ١ نا نم _صخي فيل اضع ةزقازم لحال كوحت

 ١ ١ رج رادلو دميملا» نيمل كلمو ةجوزلاو نارلولددلل ا 0 ١
5 

"1 

١ 



 قيؤتلااب كدي ذو اه دنا ند لك ىنبطلاو قابلا خالو |
 هرفاسسم كعب هتوكلم ىلا ابا لل ةص الحال يع رعلاو |!
 مت د تالفخلا قر اوطزم باسل كلؤءارو كلام ظ
 سس رم ص 1

 200 يللا و ىلرشلا ءوه لن ذو مهل ٠

 قطنلاو ا ايأربطو ةرالاركلتملا ]

 0-5 تك عابسفن نجس اور طإ ٠ الوصف سلتا !برصتو
 لاذع مادا اذ نيرم اوس زك اول وطتو كانريم كرصإب ٠
 كك سفن تدهاجولو لاوهزعل اين رجم كعدام لع ٠

 سال ةنرل اهب اذ اهاو فزع كرت حرحصر اءاهلع ينتاك أ
 كلينر معسل بوز رحو ةدهارترملا اطل اباوع

 داس الن ال ااهنماهجيرخزكم النا اهتسإب_داهت نع
 كللذو هيلين ةرعاتخ اهورصتو السم ىرزحا سفن ةحاطبلا
 ْ فقالطؤلاو عرش( ري وح ابكارشإ طعو اهباجصة اكل
 )أ 00 رت وربلأ اهلا يسم كل د نوكيو
 نافيرصل صل ب ولك نم عرب امرحاو رسعملا ىؤهولمرا نع نوكبأل
 ظ ؟ءهاشم محبو ىاطسسلاريزىال وحال تسابرلا بح
 ا راش ةنشو ر اهثفال اورةلزل اى سيل ام | بقت دعم
 ا كارطاوخ يبدو كلر زن ع“ إب عساف هسارلاتلالاىلا
 ' ٠ ا دلو كنب 'ر شال دوحولااب كنا لئكت ىتح

 ظ 0 تامل 1 يزال ساب ىاصتعالاؤ شكلا ظ
 4 ا ةيعشلادئانصعالامسا ققحم

 ضخ كصبوتاعرت ىلع بجروت اتافيلكتلا ةاعام دا 0
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 . لكو انعوفحملا لوا ٌقظزلازم ةياغو قاطالاو تاير ظنزع
 . الهلّسم مل اوحانمرهاشؤ نمواعرش نصبو هيرع موتر
  دععج, ل عةيجومملا تافرطتلا الاعارم عدا نمو كنزا ةاوعرف
 ا منسحا نوعرت لوقلا نوعّتس نيرلا لاعد هدا ل وام رتمنا<

 | كارب كق دحعس محلك علاو ركزل سلا ةيظاومو زحل عامس
 | اميلاهلنحةرصتمالك ةادجلاو ناطدال قاب ليي ا

 | 2 ترشعترو درو نم ىدوت نمت ةعاطتسال ار لكل ع وعسل اى
 نمح قولا نسؤححلا كار ان نم الدب ادرس مو تامر اكل. ىلا رح تامهجنم يربح ران قارنا كالا نح دببصل زمان كد [هرزلكر اهد

 | نم ءاوا' نمو تام ايما ويمص عا هزتاوتاقراخخل نمرشجوتساف ابل

 كرش ابي ةيقرلا تار اند انس ها دان نمو نيش ابيلو سانلا رس ابي حلا

 | ىلع :فلالابواذنقفاوملاباع١ ةوكدب كاسه مم مللي هتوت كر
 | هلق تءالع دناسلإو لع ةدعوتملا تان لكملا ةاعابمك دا ند | تقلاز وح تيحنمالاهسشر رعد بالو رب صال منا قري اه بسح
 20 شرات دتلرصو نامل )لها نمناك ١ واللا[ طع هلأ سرر مس او ْ زل الدو ةرتاو دشر خيلباو وعش طكرجؤب لا الك

 م نا 3 3 "| ْ؟ 20
23 

 3 5 ُْ 0 ا 3 53

 لمان اشيازماكت

 ل
 اولا ةوطدو حا نرحب اوت ؟اًعل ال لها نم ناكإنا هذيك لل تلاع رع انت كاين الازها نع ناح نا دلو
 «ذثانمض هل اىدال ل دمس دلال را[ مس اذاو اربلنس اذامل|سسملا نع
 ظ ل 21 رائ لكلا احس ح ا نمو كلد ةاريثناو ةيداعس

 ا” وبذ



0000 

 للعالم سملنم عكف اهب شطسالاا متمالع كدبيف
 نوبل دنع د لدعج هرتز سم الود ثرسوا 'هطلوان اسال هكدا
 تع مولا ماري دذع «اندنااهلضري دل ناراهي ضنتس النا
 ملك حرتلا تن ااغرلمتلا ةاعءارجئك دا نو كلذ هاسبتساو هكوصدو
 لكأ ازاو بسكلا نك نهاد باستكمال او عرول الع مطلق
 عرج سك نهار نح برشلانمالو ماعطلانم خغتمالن ١
 لآل ؛ م نطر نمر وابو هات مدوهبر اشدالاو ”عاطلنانع
 المخا ةتحالخف مجرتا ميلك دحوم لاو رككلا ةناعارس سرا نو
 مم لش ل الحر مزع قحوو ةييط رص قحف و ضرترصختبوم قاب فدوم زم تمون الالية دماقب بل قتحالبح بلو عقنرماوشاو ءاماد رارحا نم رش فيلا كلام
 ء انوا امو ا اور ١كسامعا هقحوت ناك اساعناكناث رو ضحلا
 ايم مس ومع اذا ابا ص هت ىلع ابباك رهو "تاما فلل تخل واع

 ناو ةالومو ةلرس دو لح ى نى تن ن٠ نم اهطت نع ص اهرحاد
 و

 هلوفانانزا مرا عس اش اان رعا تيح ةراقفي لو ةابب ثدحاكاررل
 عاقيإب نيحلاو لاحتألاجرمتيؤ ارو دقم ار دق ةليارما ناك
 نمر ىعبناكم لص :لطعد ماما كلر نع صبت ملم اعل
 ىصحلا سم ىف رنقيكسلا كد ارا امر قلاب ع يك رمألا دك
 لحن اوم ىلا درس أ“ ارو لشعار لق هلدارما ناكر ل نقش فراعلا
 ىلع كلو نمدهتبوتأ نوكبز لوصولاو ميانحلا لها نحانأك نا كلو
 سك نااههبصنم ونعيو ريونل كدت ارث نوكن ن وجر مهاعمر لش
 لافسا امو اًئيثد سنام كناكو هل نكح :لفخلا تتد هيلع
 ىلع تمول )و ميلك هادا ٍجص دا لوس اهل اتئلا زعامة بوتك



 . ةهتلا ن نيلكنل !ةاع اسود نثمّحسول ضر اللاو تار مساهل
 ىعبسلاو ناوجالاو نيايسملا وح ءاضق ىف وسلا تل ملحر يف يلع
 كوزتلاو لبحاسملاللا اطذكلا ةرتكو لايعلالعوسسلاو ةرابحل الع
 نيت ناشيلكتلا ءاعارموعد الث كازرنعو فحزلا موي تاشلاو يدل
 للرسم اكو دريطاو طفلا ”مطقيلاو ةاشننالا مالك يلف قلع
 ٠ ناكناد قرات ع زم وترمل لحالها تمن اكن عاتحال رمل اذ
 مشد من ةهالمدو لاحلى ةرسلر مصاخاو ءاضولا دراوم مرفلاد اسالدلاو ضنوفتلاو لكورلاد تمرح عاقبتردضإع نزلا ماددر رمح
 ا مسأر عرار نسج حرك ر و الامم كلذ ةارشاو
 ايد نسلو كولسلاو ةدارالاىدابم ناب ماكل ارعالا 089 بلقلا
 , مقيرطر لاوحإو سيرملا كاسل اهمدع نأذ تريك جرم نعل اد
 لوصول )وعدا ناو الص اط هلا منمروصّمب الت رصاولا اماد عيدكوبرت
 ريزوكلا عه مل ولو منزاو كاك ذ اباوصسس ٠ تالماحلل تراذو
 ١> محع ةتاببيلا رول ول يبس ولف جار لتس اوركمت ملاعلارسو
 - للرا ليرملا لزس لاه ىسفنل | ضل نع مص اهىسدلب الأ بوش نع
 __”ة وصول | ىكدملا ةمالعكيو ميرشبلا رد دكو ىسشنلا منوعر نع

 فاارادلا ناولس بر انو اهض)لام سفنلا "ميوكر يلا معرجر
 - ل وصولا اوضح او وحجر ام اول صورو حراشملاء| سور نم
 ,ملرصو 2# نعرمالعبو َقَقْح لقلت نمت لوصالاو مسدبمتمل

 ١ راهشلا كدس ثيح دعانا عشلاعمبدإلاو عملا نع عرش /
 اذان ييقوتلا ط شب اعلا لاضحلا الل ١ ليف قاكلا او دلع يقاشنلا
 !اىت مسارات نار ف توفاد قيقا كليب لس احالداعمجا

 ايران كا اهيابرال اماه ركحم د (ضعاالا نهر انم ظ
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 اسياخ محل اهلهالاةراع كرح ارقرن ا عجسرمرناذ اهيدفاصتا خت ابن دعدق جنو لا عال نهب قت ن مكن اواي محك
 52 هنهوع هفوقرلا ),كفع م زجوط ور صاصخ |ارارس هس (يلا
 كهل | 0 وش 1 وكدلا نيكل ىصل لاا لهوشب سلو باسسالا

 و هيلع رو وص ملوسر ناسلوع لاحت ملوث زوم اوتحلا |
 العمس حزنك ةسدبحا اذ دبحا يح لفاونلاب تش بحل لإئيالت
 5نظ ناعم سانام ثب نجلا هديرصرب ىرل اقصد - حمل ىلا

 نكلو ركل هاخوو تامر كن ممركين اد اهرلكو وشمر حلا كرا
 باللاانهوركزلذ بحاو عوتنو مر الاطرش موهلا نك تسول
 ظ عيان الزل نم نيالا ءاصعلإلازهل نعوضعلك هيلازصرام
 كس الملاو رخام لاحول توكلللللاكت اهانركدئلاممزكلل ام
 م. انا 1 نهز|قخرسلا"رهدرشدلانعنصوزملاي ايلا دوكللاو
 © 0 2 اهركاقلالز نملااهب خلو دلاعالا زب ئقخاذ لكلا
 18 دهام اشر ةانكز ىبسل) قع اذ ةرادلافككركد انطإب نضر
 < 2. ىح امأذ 6لذ ةيوطعلا كالذالا بِي ادشلو َديسرتلارزسالا
 ب كيم وك كن 46 كال الح هلا ءاس نا اهيفوتسل

 ازا نايس الاناسرقلارار ىف هناذ هنلا كرهش اون: 22 ] ظ م يي. هك .نوكارسلخ ناذ 5 اشبع تكس ااه ربي © ةطرررب ىشنالوع ير قدا هج 10
 ظ  هلاحادشن اكو دلاخت تنس حو هلاوقاتداطو هلاوخا تب
 ةاعامىررحلا وقح اذاف دمغسلا قثاملا لل نو ميلا دلنأ نصبت“
 عاشلالرحام درع دي ئثرر ةرصبوت نرلككسلا سيلك هيحوتام
 سحاو ىف الامؤرصن ال نا عاطتتسا اناو دحابا اهرصجنو هؤرصو
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 أ



 ا

 ظ لامها نو مرق فكره حاصابرنع للرمرصشالد تودئموا

 ١ ديك ءاشاناةصيقدلعب لاو العلو بابه انه رجلا لجحاذا
+ مضت ل ئانم اصب امل زو ماقللا »ع صنخ تاما

 '  ادبا اهلايال 

 2 لهال الارصتعالاعطقي نا ف من اكسب نم ةنمجرهدرحاصالا

 ١ ىههن امر كوه ثيح نفض تامإركلا هاو ةيانحل الها نسق الوصل
 ٠ اذاث رو تسملا ةيروكم لا اهطانب لق د اوك قرجو» ثدحنمو

 ١ معشق سو كاغنزع كج لف داع قحاب لا تعمر
 ا ٌثلسفل ند تزول ماقو عاتبالالهها نمتنيكن انكلعو هرقلإرجلا

 2 تللس ثصلاثنمالاو بدالاءعراشلا ترجو تملكاهو

 ظ ابذعججال نامل (ساو دعراو العالخ ههاكشاد دماراه زف

 نك ةداح سن تنأر ناوال ريل ماعلا نع دوك ل ناو عا وعاش
 ا كح ةحارك اهظنتالنعشلاو رهاطلا درركل ةبرحتس نسما
 ظ 1 1 ا ا
 | ماوسسا ع لا قودنس كومو يجري سولو نعى دون نيح
 | ظ2ظذظخ11010111 1
 ' داخل عرج او ملاقالا هللا لاسر اداجار لتس اء كءاهرطن اذ
 ١ يلا ةمركلا ليتك نط هلا كهبنن انو قتسل ا طاصلاد
 ١" ةاليازض)عاذ نكزرهاظو داع خركو هما رايب لاقي
 2 دنواسموع دمو لق صلبا هلو رابمف#رادا كحلا
 | ١ هحوتبوح االصلارع ةرعكلا ةيو رهن ديكب اجي لخو !”ليحت
 2 ىقاطورل' ركل ل اعلا :دهاشم ايتو كلد دش ااهداجملا

 | دسإع نم دورا ةدهشتنادعلل تامزكا "جب دل او يفارلاو
 0 ١ يروي وه امج ةرقو دماظ: فغير ةريزيامدنابإ نم ديرو

 ! ١ ا

 ا
. 

' 



 صال سلا مالا يلا يمالبل ربحت يرس ينرا نويسإا حل اق“
 ىبلا يرد ععأ مان وعلاذاناانمديزاولوع كيك 320-ِب
 سيلادتئالاو عاجل نسج دل اداب دبع بعدل اص قراصلا ظ

 هيل نا جره «ىفولا ةربك كلذ اه ن!نبعبب
 امل دبحاو هجتنازم دما كة فرش منن م هرب ولكم لص

 نحترم اك ىف وكلملا لاجول ا:ىلارتلاو ناجررلا ف يكل اراعلا املرق ٠
 يناَرلاوإو بطلا جيرلاو انبات دنع نجلا هى دربك قاحورلاو ٠
 ا دما لب نرعت لابو اهملاوريللا نوعسي ح* اذحت هلدالا”نسزلإلعالا الم ادركت الل ارهاشنت لارمإلاك

 صوت ملا ىب اب كنط اور اللة نلو اوما نب نورفغتسم
 له دتالفخلا تارقنم نيو صعمل مولع الا تاراسنل اذا ط سياح

 ةرونفئ عد قااوؤريمتمل مشن دسفنإظان اكدالازبا تولت ٠
 كن صرادرعلك هبئعاذ ياّرلااهورلااماواكرورض 2 1 الجل نم يده اشو ماتم مولكنم هنباهبا1تاعاطلا ظ
 داريا ىلا ناردسو لات ندحلا عمروضتل نمر هللا ظ

 لاربالا نحر مكس نصدر خلاك لامكلا ناصواب فاصتالاو
 ولم كما كر ضدلادل لام كسارا ا اوما هب ظ ملوح رح ركض 00 ١> نيج صارخا رع 2 دايدالاو
 2 فرنك ظ

 كلوت ه7 70 ظ دوأ 2م اىذ ايو
 جرا ةارضللا خكرابملا دبل مصراب هنا انعلاريصتل ام عدلا جررعر نعاوحزج ةينبطلا نر اولقلا 0



 00 م عاشمالا ةقرامللا
 | مك ىدقلا ررفلاب ار وسد برضو ماسجالاق قناوعلا نت ثترعات
 ولحلا َتبلط نفح تفحم لضوحلا تنطل اذ ةعرلا ةعسلا

 فل, ىلع تطلس تفلك هب ىزلاوسحل ا مسلتب ابقلخ مت يرو
 ظ ىلعالا ماعلا ابدوجو نب طانل انيعانعي تر 0

 لك ةررن ىجرطلا ندعجو ىهزلا ا
 ١ نوصام مج رلاةرش نع مل ناو .اهلاوما قربك لاو

 ١ د _لطو ضرالانع دجررتدو لْخُوَب أىذ هايعم طلو منرفرح
 كان كنيطلا" جامل ارميغتلا يقر نمو زتوتحيعسنو كفل
 ظ تاراسلا"الؤبب قلد انكر | مكنص زعم 0
 دهام ةطيلحلا,نوحار لك لتعصما يلا ت6 لماع

 1 ىزإ تستلاو دن ديتركلملا 0 ما 0 0 ٍْ
 سلك ىلشر راصرالنكغنج رح تاره شرما لت مدل ل صح
 9 ميال أ ناب موشن احب هدالابسر هايكراماهتو رص

 ] ١ قو طارصلف ١ (ىتو هامل عوشسمكو هسا تناو كد تت ىتح
 يرعب ار جرت اور ماعلاكر وص اوئشتل نسا
 ظ ا ريحا ةروص لع ورا” ل م ارعن ناكىرلا
 رك سس 5 الكشلو عانجتراتسملو قفالاوس لّقوملو

 ل
 ابوه كرسي ر نانبحا روصو لك لكشت ىضنغا عج انكهو اندنع
 ملم عدم لحف وش أى 'ىطع ىلا نكمل اذ كماتمررةىلعوشو

 0 : 00 0 ظ
 - ماّمملا'لهنعوبإب 00 مقدرطل < نيلفطم لل نم معامج
 ديمي كاناطلس كيلعرش نابع كم خداملاو كيلع اعوبف

 درو
| 

 ظ 0
| 

١ 
1 



 7 راذاد رحاب _سيؤنلإر صان اودي 2 ميلر تاروجرملا

 لح ةرواجلل جازم عيطزميراص انحرم اذالتخإرع وسلا
 ابراعب "ل اهلؤتصلخ لاوتكالا هس 20 ورمل لزدعم ضارأ علت تناك نان ضان اطاود اذ ة يضل ةدهاجلا ان ابدع رهن

 صير وبعمل نك ل نتعالادحب ناو وسدلا كللزل اهرسرب ابجي
 . رعرذقلا ف اعلل دحاراطيا ازهو :قشلاتلاطوزقشملاو
 نكسواب رع هيولطم نم قاب دذ تعالرق ىزل اردهجلا تاقملاد 2قيقحلا ص اسر صرلاو ىع كلا سلر ان سارعو تراقهو لصايوف
 اى وضل! نوكر نم اهيوصل جنا سوعبن اولغششاا اءئاو توبهشسلا تيرم مسوي و لذ شن اهو زكمددإ هداج الأ لاجرلاذ اهلا
 قاطلا ءاسؤرنموفلو ىرتملا لرمس ىدنالا ابملاجب اهلا
 تعالى زبي اركر نعمل اى لاقت نوفل اهمل زيدا سا راسو
 ايهنان لارارلا عد كاقذ حاشنالا توفات حاورالا بوفاله هل لش
 عاوصعلا اوه ز انم نأمرملانمدلبادزوعن يشرح صيغ هلا قيود ل لب را ابررح ءاش ناواهع اش ناف
 تؤول #زهو نطادواهدبك و كلا من صاخلا هب وك لاعبو كلا نع رجالا ”ىولكملا احل امسل اين مجرظنتن ناضدالأ نواب
 ١ انهت ارم نم |مقبترمإع قيل سمت تعلو ناكل ماو لكلا لع او د اوصلاو ىاطغلالا) اناف يركؤنام بسجل ايأرم دل نين نم قو ىرصو نيكل تقف ج وحي ءاطغ كربلا نيكل عو د.ك نكم ار رس لكشإ“ر لفق راد !بيلع ةردحلا ةرهر لفا نعمبج دعدداو حنيف بترو رسال نصيف مشا كدواام ةرهاشمألا تصب ةرابع



 ا ةلاناقمر 00 اهايص امر وع
 شا جيلا ةبانعلانءاجو جابو كارداو ميؤراىودب تحن
 ١ ةرشرتسم تزرع اهبإه ايزع تعشقتل كر اهنالارابانكا 92 تةسصحرحرثرارس رالأ لحوت ضيف ديخالا رصد بنزع فعلا
 ظ ك1
 _ دودج نسق تولد او تاول' نكر سلا دكسا ١ م ظه
 كيلا وعل نلصحيزلاوع )انجل ةدازجرلا هكا 0

 ..از2 ازاطاطتقتت هازبكتلكر نازل الاكارم طصق
 2 ازهوتّرن كر رح اوبرا وج القل فدخل ارحل

 7 ارسزلاو ريضالا اعمل بربش نب يد ابكىشر
 وشو سعرلا كار د'نطاب اهارذ لارا لاقى: نولخلا
 ١نهىتو نوجولا تاءايكام د نت كرذ ةمصبلا نحر مدكرمحملا

 0 ايرطاخل الع مالكل مماوتلا قف ماقلا
 و ١ 0 دامب 1
 وكي لق كاممبسك انكر داءاطذلإن شكو اهانرك ىلا
 ديداملكب روطس ب انكيلقلكنا تلو اه الباةمنوكب
 ىدلكو فخ ملا ىأروا ىلعن تاقرطدلو ولحلاو طولا نم
 اددرتسوا لشعار اماعاّيعاسدب اكوا ريدم [قنمولخج ال بلع
 ىكش زماورل كد دادحا و رظاخو 0 9 ددال ىنعا
 ى افرظنبو هبانكو ل حار لا دمتم فش اكل ركدلاعلطتين

 حس ال لل دواهسموشل "ا !ىووه
 درس ةلؤ انيايصخدجن كلل ءانس نافرر* ناو سرح ا

0 



 :هيصلاو طعفنملا مديطعنامو تقول بسمو عرس ءاشناوررظا ١
 يه وبك ماعلا بويغن يور اهلا طبعن ىشكو هر ا نجرحت
 ىكخلا سفن ىىزلااعامطناهرلق 'ةأرنو قنرهطبعبو ىرخا
 ةرضرعلا طاوخنعاهرتم نوك نا كلذو اهب اذصل لد اّدملادحو
 ةنهنم دحراذاف دمام اونحدر اوملا تاما جارك اهراع
 ضيعب ط اخ دنا علطول الع طعب هادو دريمت قيال طاخ هّدفص

 لعصر .فعد اا هرطا خا فرح دك نيماةملانسب قذانهو نيرضاخلا ١
 نم دذرعبت دلسفنو دحوامؤع «لاعبسو قوصوملاا ركض |

 بحاصزوب كلذ رب موقيامرنعر خا جرد هافش نهذدد ءاؤ

 نيبزا ضع جزصاو ةئعندد مالكلاب هرعاوب هطول كلذ
 ليرملاوا دراولا لجو طا امانا ر صال وتس انه نولقلا ْ

 شب لك لع جرا سب نم يح ناخد للقل'نم تحب ايش ناكن اذ
 ٠”رأو ناخرلا كف د نئ اكن ط اذهل كل ندب مأق نم هم جير ييشلاانأو
 ناكناو رص ؤشلا كلذ نوزداىلوؤنم هفعر جدت واروع ع جرح

 دفنأق ايسطرع إل ا ري طف طلر اح ناخحرلال سناك ذسح ظ

 اسياغناكن اذ اضاج طا حاصن اكذاازهلاحلاكلاخلاو
 كلر نيت سلا ةوربس ةرار هاد طه الشم عماج ابدع اةيفاحك
 لمح الملا به قدك ةررمشلن حرجا ضاطوشو هسفنف
 | فر احلا قحوت لوح رمح اكانمع ناد مل ملال ىلا كلذ
 ظ كلل يرش من اذ مدن عيرهال |كلذءاصق كوك نا هلدادارأو

8. 

 اد اثم هلرثعدق دعانا ناس( قف انظو ا
 : رم فرد ن اكن رص سل اهل لكم قرح جره ئشلا ةلاومل رمح فود :ناككرا يم سل امل زلمع واو عد مح مزيشلا

 دصون ال )ان لد ١ مليك ربح فرعيب من اذ فلصلا شم ندا



 ايفا
 ساو (و | 8 :

1 1 

ذ بحاص باق انا ارب كر ئطاخو لا 0
 انانمإ خا كل

 ١ث دداطات هنبو مل حف دف حرت ط4 لاك حمل 3

كل! فياطل ني هوةيفشتك
 نويل 0 1 ا

زك او تاو ص 3
 --و / « كلو نم 

ثداكلا يح طاش كل
 2 رطخينأو ا "هلع :

١ نكيووملا طبون ا موقرم 50 هال لا 7
 

. 
 قفاابك

 ١ كررع 5 : ا 100 ١

 وطير ناو طخ نيحنيدبو انباع ىفتلا+ 1
 |رس لارا غو كرذ

 وم داشخ
لورائارق مأرب 2 1 ٠١ انو

 |دص

 | نؤتا كب دع لسمانيدمر أب 5 نعزطلا
 1 4 ا اال ىتس نك كلذ انه

ك ىاقلا ب اركفيلاسلاوعشسم تمل ىلا كدر اناقتك
 | )س

رفشكو 2 روصو فقري نأ 31
 )أ هل كام رع الغ 

 ١ سم لحي ل امرك 0 ئح هامل كل الغنا

 اك ونمول_ماعارصنق كلها ت رى نار ىح 5

كماهرد مبرون ر عمر اطس مضو
 1 ىعولو 1 3 ر

 محوصو قلد نأ شت ولم بايع ا ا
 ١ 1

دنإوع مالكلاك د 1
حاوإ متر با

 جلو 0 00 2 ةز
ٍ 

 00 تو زبر سبر قررلو الجر اهلنا
 | ىفكل لش احرص الاخ ملم قزلاوضعل اب كلذ يف ىنشناكلل

 | كريال روسااوطعلمل 0 ايلاغو قماازه ناكو كلررع

 ”ىوكوح فرس الا
 جر ىزعنو ال وع 0

 | الهو نعمل

عمون سقف لع هم ص «
 ايل وول ءراولا 

01 

 ا مرج زفر يعم اقع ساغلاو
 0| ل

 | ١ عساوفو هنزالب مد اذنرق انمبانهلا لهاا املاس ال تاماقملا

لع لاح نه كب ١ ؛
 | -لصلا. و اون 

 | قشكأ نم طلاب ىف ار ىرونلاوّسكلا منعنطالو رملا
 | نلعلاو املا ركل نم وطلار ير

 0 ىطااو نيم سكت
 ٠
 ش

اوس ل امنه
او ىوارإل 

 0-0 ١ 0 (: 2 
| 

 0 ا ني الكت
 ظ رسارؤلا اماونا كسل: ا نو و تسل نطو

نو در ةرسمجن ” ١
نرلا اهأو لاو 

 "م اا اير د

 اولا لع نوتوع ا
 ظ لحاوب ا

 2 ارهودعحا نوعا نض

0 



 ةيسكرلااهوهب انهانلةجاحالو ةهسالدلا نم ءايكشلا 55
 - اهطف يشرب نمنملا مع اح ةراهبو راك زفارنع يح اهم يس 1
 نيكىلالصالا يهل قلقا سمي ناب لث ذر الع دلخنو ١

 ا 5-56 --2-

 - 100000710227271 001 اك آذآ

 »ا < مهدها 0 --طلاا

ْ 

 تح م سم سس 11111 «ةصةيش ي

 يي او دولا '

 لجن ترق الط الا رع سو نلاو ىخحالا 0
 دح كنز تحال اا مهوشملا هل عمي الو جباتنلاو انتل الكىرخا
 دحب الد سفير دغش ناموا ق بط نم ادرك لإ املا ثرعي

 توكسوإ ةلرصنم لشاعر باتو هلوالاال حالو الزم
 نهب معاذ تأهل تاياكول ئه 'ذت ىلا لز انهو

 اعلا مس  انرلال |تكحاترال اهو لِر 01 و ةدترملا (
 عواد دو نآس لزم اكرجلا نمناك عنيا انكسر هرج نوكيدنا بالذ نوحرلا ف اصخت ى ٠ ًارذاماتملا ذه يحاصن ا

 ملا للا كلت فجبو صمزسلا لذ ملزم كلذ نم فرعسأ
 تاتا يكد اهد صشلا كل كوع عطقيف دوحولوت اه 2
 ىجو اذه دنع دلداىضر نيدملا ىويشلا هش فلا لقو
 ثوكياح يريس لاو يخالط صاع مسلك كرعرم عنا
 أ اصح نكن برص نس نكن جن دل اح نص

 ا بات كنا ماده اوعدب مل ننعم
 ْ ناقبل نبع نم اهلك ولحلا ”زهد مدس نير عل هد

 ظ لع ةدابزلاو:سرللاو ميسم الا مولحلا سوشاو نبل و
 لم نينا فرت وحلا ةله تأماقم نو غلا بسسح
 ةيور هل لصحي ناو نابملا له نموت __مدقؤ لاع
 ىشائا تمرفن م مدور ماك ناو لاكن !تنافص جربو محلا



 ” ايلاعتنالا اوه اشملا اولطإو قبر إس الظل اهدالل | ةرصح نه
 ظ كولبلا نافصارهاشسول ار طئاسسلال نيا تافص 5دهاشمملا
 عودا وصلو اهلاراشملا انهل مشارلا ةدهاش ره دءبلسلا لا
 بلكي طخ الو تحمس نز ١ الو ثأر يع الام زحل ف نايس

 ظ لوحدي د أف معاطلاوللو ابيل ابيل لضواعنا لاةزهت 'تنحز شد
 ظ اوايدرطا مصتضا نملانهتااطلاو دنت انه جرحا ٠
 | نم ار سلات مزح سشن هنملاةهمركل نيام: تذل
 | للا ب 55 ناهسو شبر لت كوس ثم تاب الاةبج
 ا( | كلر نمس.هلا قيرصل لانرشو نقلا ةرزحلام ١همازهو نرهصت
 اليعر ان ىدحا الط ةريلع لاو ا ةلاردا كاررالا
 ةماقنسالاوعدلالاح ترس نمد ناعجئل ضيعت اامككننا

 ١ | ___محمسلا ىدالا لدعلا زها ارحكركصاابباق 1

 ظ 0 ل باطالارد 4 اماراننز الان انزال ابحاص اد
 © اكالفان نسال تنوؤزإع 9 مكح نبق ىزل اربعو ناث
 |" م اكارس منعم ارقذتدبا منأم )ً 0 :انحالركمللا ظ  احاشاناركالا لنا« غلب تنام كار نا نكت مارق نأو

  «احن ميزان . امرك ة فحل كغم ءلا خم
 ظ 0 0 جمسلانادشا كلقيرىعاب 0
 | ا ل 2 را دنا عننا

 ل ب يف ها !امققخ لسيشوفو
 ؤ ءاسنجوانداىلعو نا 0 مب
 ظ دوج اب وصلا اطراف سيلا مصار عا نافل ذه نم
 ظ منا هبستت عللع )لل روسفم فر تر وط سمير انك الس 5

4- 

 أ 3و

 ا 3

 ٠10111019919910 لا



 نعبد اد نومياحل ايا اههقعيامر ةكرشلا انلعننتك نامعرفعتل
 كلب , ةرامعوش كالا بولس اكن ان نم شل مل لا ةلدزلم

 ظ كيلعولتنالاتو جابر كل ب انك نم كيلعو لت ران ااه وح انا
 > مرج نك ماقموأو كيلا كزاوثباعخ هاتر هج

 000 كارد انه لحلم هنا 29
 ملول "كار لا نم لحسم ةفارقولاو نافيا نكي حل جلا اكل
 ناسنال انا نر قلاب ينير ع م اباذك ا

 ناسللو ضعف اهركذ اقوال اىفعمدركلا الاعلاف فرقت انوي
 مسسحماسلا نامالكو للاعت هلداد اش نا له دج

 هج نم)اعتدملاى ا ترتبي كو ا رهداشن امهعامسو نيففحتا'
 هجرك ى يور ما نم نرلالإ لع هرمومملات ار
 كوقلاو منسحلا ٌبطكيملاو راه يلالعو انتل درك نلاولمل
 نار او ةرخلا عباس رك اصل ١ اصر! ممالع نمو نس

 عاج لؤيملاو ثول العن هلا تا اف ضرخاد او لوشل نم ؟وسلاو

 للف اكرم فصوركد دعاس لبنع عياش كمر ناصلا
 كىرثقيلم ردع اشر اصح رحل اد انكصلم ,ذاصواةنفانم
 ءأرثلا علل” نم بييصنانل ناكر كلمسم ماكدسازا انافرعبو مهب
 | ال + نيالا دع اسكان انلاىتسأ انل 0 وصوم اوعللا ا لاك رس رسولا نمرفخا ب
 ظ نراجاولختشساو 0 سال اوس عالدروغذ او اسير نم اوسْني

 كلب الا عي راو لاخلاّو نة بفح ةرطمحا ول جسو اكرش اضعاف ميدل
 مر اخلابن كنا نم نيحم اسنان لحنك نيكل فر اذ نيس هب لوف ىلا 11 تاءالا قيل نحاوتر عارم عمدا نس ضيفل م هشيحا كتل وسر
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 ١ نازل طأمو ناميالاعماقمو وعمس اب مرد عمل :اكبلا دل اجزم لرع
 ١ ئاف تيرس نيزل يّعسياو الاب اكو لايكنم نينسح مح

 ظ او نيا الخ اوف ناهس دما مياجالايعاارارععس اطررلع
 لكبح اطال هوك اذزط تباجا مناع دنع ناش ةمارزو دهايعاد

 - قلاسإ ا لادن رك ناهس اكسال ابرحي نحأل ب احالن ةيسانللو
 اذاذ ل ١ يهتيلدناع دازاعنلا ةوكمد سبجا بنرق ف انىكتكرابك

 ةوعرازا دن راحا عارسلااقرقموفو ل شاع دان بالموز وص
 "اري تسود هلك أباد ا احبل اكل اود كليأو

 ' ,لوكظن اذ عياتماناوكلا قبح ثبن دحوف 0
 ١" زيك لوا اه هك زف وب مدومس مالكنا دنع ضخ لوْ

 ١ هلنانمن دال !عاوسد سعب الامن ف همام اوكو ربو
 ْ مكر نااحتل اطنوعمسا زاوقو نحمس اول آو نيرل كونو كترزو ياحي اك
 عم الار قع الذ نولقحال دق ركرخ مصرا كر او وكءاعداوعمسال
 أهلا عنا الوصوحب ا امن اهسرح ا ذره حز حال اعمسالو
 داارتشسالل ثرح نم اراب هزاو امرنا اسورعمدحت

 0 هسناشابألا ا ادهو ىضانمالاالإ زم انهن ىذا 5
 ظ موا للاو صن اوصونرعوف ساكلاو مّمْد انما

 5 00 ا 5 5 و
 0 امس ت0 0 بي :

 (0اف عر كلاننم منولا ب ريجلك كبرش مناف مس لل امينا

 نم عم لان مسلجوقم ع شو مف يكسارس اددك
 ظ 20 ا 6-0 عاوحالؤ مسلاجنأن ١ [سلاج ظ

 ةرحزلاواسرلا 9 ىلع و ا لا كرما

 بمارولاو ةطناعملاب ةركلا فو ىعشلا بدالاو ةعاطلاباسرلاو

1 



رف لقي ئعرام حمس بقي منور ل |
 سالي ٍةيزاكاوك

 احا | تنزع امرك زمرلا -تاجلا انمو تاعك ايلا

 3 ل "در ايتدي»انعزمحلاو عج ل
 سش قو ىرلادمل جك - دناف

 مم د انيعوش ل ا
 20 ا |
 اواوراطد مهره يزل كاسو اهنسحا نوحيش لوقلا ا

 ل ياغي نو ناو اكواونم نيزلا لاخر اقو با ال
 لكس عصرا راقت أ اسجل كوكتال ناعالاو 5 20 د

 قرص ون !واطعا نم 52000 ورجل روسق م جنلل اش ]

 لقحلاو عايسل جن تكول دلو ىرسلل 0 ظ

 هت دي يف تاتا احاوطن معى سارر» ٠
 0000 ”نييسروع اب ةراعلا فذ ظ

 56 ا اههقياع عملا وجر اذ
 تلازذ 7 عرن 557 ةمزكلاو داخل ا

 ل | 0 ةرارسال اع عورلاووعاطل 1 عرضرم ١ ا

 ل نع ىوشسلا ا لا ا 0

 0 مزاىصل ١ نرخ هلنإ د أس نع

 1 رم ناو ا قنا ةيمرعسملا اك اشو 0

 0 انمدهاشيال ملابيلع طن هيوم ناد ليك عج

 7 ارايككارال ال هل دهاشملا)اع بحاح ا
 32 21و يك يابا
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 ير اخرمالا نا نإ كدنكيمجو لاب تدلل لذا بس فو مقظاز نع
 ٠٠ راح ةرفثاد انكر نيزلا توركنملا حس عاقل لجو او كيشوفاد رع
 '  مياازه بحاص نكن اان[ كلذ عربا دارت ايوا نسففا | قازهانرهاش دقو للرب نيرع سالو ركل دهانات ةيدير تكا
 ' ”طح ةمبع نمت اكاد ناذ قضحلا هزه كجم مترك نع كرين راند
 / شي لب حول, ونين رك ا جر دب - نيويئئول "مدع
 . عطلع ملسلا درو كن لاوسزع اوحاماو ام, بام باطلا
 0 ل نم ١و ' ن0 :حاواهدترومإلا ءزهأ هان لعو
 . ةرهنو منع از جرت نزح ناكرن نسما بانك
 ١ ع رانا سه ىز اهي ب امد نوع ةهرك كم ربك | ٠1 مارا ايوب ميدل نم لعد ناجع تع ا
 اذا ىزحا ةرصحنم روع نم ص ارحا باظخ عد ان ن او
 ف المع ةراحلا ناهسللا طبر ازكي اهت دحر اهنيلط
 اذاف الع نبتلا عمر ييصخ عيسانمودنمزفاد قيرطلا
 ١ سر عم الولاو نقلا ابوكيز» دعو ظننا رسدلو انك ذا
 1 ترخا وا اييتارم رمش نأ نادلا اهو انؤرا(ئكلو تامإركلا له
 ) انم لزانلل نمرسبت ام ل! قعشننلف انهررؤت رق ذ اد حدوحولا ١ تتلطخ نام قم نيو مل تحس ني! نم دل ترزع يوحي
  ةزه لوصجرصاوضحلا نفل رانم تاوتسملا طار ماقملا
 2 اه كتقخع نع نودتس عاش لك سر طاحلا ؤيفن زان
 ظ ١١9 كلل ؛انمعالا عصمت بل عما سل لد اجا مكرعس ماش 3 ١ جراوج لارا ”ناما قم نم نش مك ىف تهد و١ تبنار زحل ١ وراك لا غانا مام نه عزبذ ماقمو لو كد و !تيزروا تحمس
 "زل و هلا تاع هَل اَو امدح اوعي يول غل ل لو .ء | ١ 207 فانت ىسحلا تلا

 عانردرلا

 ديه يبل

 - حال
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 ىإؤ كحد رع امس نط اخ يرفنو ىنباب عساف لزانملا كانوا

 ىف لدع حال: ترجحرو الملا كلمن حنا ًالموا ولخنم تتنك اكم
 قوطس قت سيلورج نوف داخل لاذ هطانمتمعصراو كنسل اق

 لاتالزطضر ظل 5 .ضرلا جارتما عاوسلا لصزمازاف لاح
 كنعد. هننانحب حلا كةلوت لزانملاف تلقا “زان نمكالد الملاب
 راف ك لسه نم كل باطن اصو كج -راطجاك

 نينا قط نع انراط لاحر سد ال جيجل زةمرج ةلزرغم كى قم

 4 ملا لها ةيوسسالانزط مط انا نردجساع
 6“ وين مدفا 7 مدد رجلا ق راح اوز حتر لس ابانيرتسن هالوحأ ص

 قررت اوفا لريزنلا درج يلع سوف ةيدوبصلا هل

 لاو ار نرمر ومالا برم ا كرأ تالا دب نم دا نعمت ندشيح
 وول ا دج وكس هيبئدازملا كل د 0س الاكل

 انك لاس الذ وسبب كبر وعد دوج اد
 زاضاإلاو هلصايللت 0 الا
 اماقم طال تراماول'نماّضنا كنه ءاشمالا عامسملا لب ىرتش نكشه

 ةرش
 هدام دول نسم اجي دارا تيصورعلا# الكل كح ماوي
 م اسكن ئيراش مِلفلامْن اخادبدا ما ايعناك داو تلد

 اصرحالا ا 0 1 قدوة بأ 0 حل

 3 ا !ةليخا نا سبل ةلبافلاو
 0 د كئانش ا امتد ل

 كما أ ا لم نم



  فلكألا ةقرشم لاري ب بابوا نم زكك ططراسولا عافت او فشلا 8 هحجسر رقلا كلو عقلكو دراج ارو نه لعل سف وك
 | قلاومتوحول دومسوجو لاب عسيلإألعا انما قفح صلف
 ١ قحلاةكملاو ام دجو يعقل عسي وباقست حم الو عمر ااقحداب
 ]| ىاسبللا كلشلا .تباقج انتقم ةففأ دوت
 يي زر نم نجلا دعد داداه : ”دلارلفلا لوسر ناسالا ن4
 د” لحإؤع اناحا نيملا قريرسو م رج وبت انابحا كل صل كريتر د
 0 - به دسأر ع فرك

 3 ىلع داع ار بذاك © : هيراوم راطكراصملا ظزاذ
 أ 8 . لاول عجول اسم « رلبك وكلا اضاع عم“
 4 يخزن لن اذأف داملادا . اهب نيرلاوحوتارزمل مح ؛
 ص سلا سهجتارون سونا رحمن نوكلارس» ئرتامو 6
 رك را ملاورانلا نيد تان انتل يرس 6 ايععور / نمئرست 00

 ثيدحلا ةدايزو ناسللا اذا نم كييحعو هللا مث قناب

 ١ كالحلا لا بؤ هلكرح در عرس نا اس ُ
 سائلا يكب لفو تاع ءاع ا

 00 باس 0
 أمان 'قداوملاه الارمالا ناهترت ١ كقاررشلا) اع دنرخع 217
 الطاب از ولخامانبر لوب نيرولا وف 5 لاحراماو قراص
 ملزك نز اكلأ لك قس و ريح دم راحل نا !انؤاك نر اك ناو كاع
 | لطاسلاو يا دل اد افصل ايدل سارع
 ١ تكنلقلإ : ناسللان ا اذا ميحلاىلا راسا
 , ها سيطر مولحلا نم ةدانالارزعاتا ةررملا يعدي

 نإ

 ووبوج ونجا



 ربح وق ترث امانا انهو او نوكلا ٠١
 , 0 6 تت سدس ام  ةيوكذمو دل نيككلبو 5 *, طوطتوو سى نفك 6ك وو ا 4 :ء .قفح هولودلالإلت 6 هدم دولا ىصولو زك

 ليتل باكا ما ةرنكو تدئو ء ايام دطاوجب ناشنالاو
 حشبو لو الاون جز طاخر نس زكر وهال نم اهارع وحس نان طا
 ىضاتاقلالا نشك نعابوججت راح لاى دبحلا مانام ارو ىلا
 داعاشون اكن اظؤحلابو ١ سنن اكن ارروصحلا ني اازاذ ىجضحلا
 وح هماقمارن مربط ناو حنان عاسرفم وفخم اول هبلق
 لاه الفرك نمرلقل اموقبر ما نعوشو تان اردد نوكنره الو
 ضاظووحناعثواءاو نشك صاصينإل ارث روحت ول نإ
 ةيشلا زهد تامالإ رول انيمس اأو بلل د كتح تمهد نوكلا
 عصرم نك زرعت ن1: در اذرردكلا اعل نمو يس ناسسالا وكلا
 قسد نك نيكو سكاي اعلاعولانيلب املا ناسال او تيصوللا
 نسبلع ناتلا ناس اصاانناماق هلا سل حرمزلاإلا عاسعأ ءاننيرإو هددحصت# لسكر يدلل كرز ظل! + زاعتلانامك كلا ديصخع لارعالا نم زرع ةدراوم نموها كاذاعمالكلاذ نري
 ثمرحاو تايارل الثمر ركلا عونا نمام ون صلع ن اكاهو
 اختنا نيج ملا رطابل قيصر ل نحو راو كلنرلاد بزكلاو
 نيت اههلابانكن ا الكل اة: نيلعو لن الإب انكراالك

 ات اءا شيز اونصعلا طفرطاو بالك رذبو نسادك لزنمركزاسو
 ةمايصلا موب تسرون كانك ن اكام ثيح داو درضول قاههناره ايي د
 0 ندطفا كاري خوش و دلداومعبنا الأول شح ازهن نا



 ا ل ا 5 ظ ١ دطعففوو ”رارثسلا نهر لع دحون اح اعيارم ١ناسللان ١

 ا رولاصلار اشير اول حلارسير لبو نيشلا كارتير ّ 0 ورمل رمالاو نطاول لضعاف

 ظ هيلع بكا كد ايعولور ازال عادي غ دعيبتا مدل ' ا نر كدب رطلاو# تامل نم دا ازهام دلك كلر
 ١ نم حل هثدعن نك 0ث تدخلا و كراش و وشو هند ملاكم ا تبحصاداد هيلع لل :اناو دب فتدريو ىدانب ننس | مايحب 0 رازثد احر يلعالا ملاعلل رع اكماينف تراإ ل لصغل 0 اقروا هاش نا ابيل عىل ش رئاؤف ا كارتسمالا .كلو امته خماس انقدبحلا ناد ١ كارراد تول ارش ابكى وألا ناكم حم ١ تزال يام دجإع دب انك كيكو جلا ولدي نا ةرناذلا ةلزاملاو ا 001 زكاو كل نيس ملا ننكر اهلل دعو ظ رجوع كب ان الك ليج للكورد اد - ا 0 انوه امالا ١  نعرداوحاى مدقن اهكلز ان نامزك تلو ناس حاصازمل ١ ىو هن اطيشلاسْ ١ ؛اهتبو دئاسلا كلام ناكدل دحام فك - ةياصرالا 07 لعل شتم ااد كل م حرش موعزم وطن لك دخلا د ١ جئغلدل اقل نما ”ةدرملاو سائلا لي بررضصتتلا نعفكلا

 ةهفذاد دعك ةبصام دلو لح ص ناكامو هزاسلل هقحك
 2و اركشو صرب ةعمتع دج نمو )نرش ررهاشم نح ناكأمو
 بيرلو دئيبو مل ىلاترسالل كو ةرركرل ا ءاضعالا
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 مّقطد (صرااؤسو كلر شو شرت. كراذخالا

 ا تامسحللار 0 نوكلاب
 وب : الرع مكس هلباوغ موقلار سولو دوجولاو
 امر ابمميزك طا همر ل نم ب ناكر ؛ ءاقلو 5

 هع مردصا نيل! لالا رم ”انرائيو نع اطهر ضال ابصاص
 ىلا نولقسم اهلل اله نمو قورع انت از نع اهانره اسر دع ارج
 مماسقم للاب لاحت هللا ذإب نكض نكبوشلل يد بولوقم جيركم اقم
 يول نايا (لسلا ديلكو سعر لا: يطع دم نمد يك
 2 ! كن زكورلاخندطا نز اكل د لكس رمال رهديخلاولا
 « صنم حكى كبطحصر اطال يص نيح 1 لع 1
 نيومرج )4 قرح ض حب اهضحن نب موج جزضو نحلم ام امدح

 ةرصو و سلو لاعتمدلل انزا الو اك ارعس دز رات نهئاعدو اره ]

 يفكر د ةمزكلا نهب هبابلو انمايلو ها "رادع 1

 كح |يزيرشن ناق ميدي لغو ىلولا هاني يما ظ

 لزوم "در لحرنع 2ذوتور ةعادتا تاف يلع د طا ئبلا
 ول تبذي نم عن خلا ىفس نمو مد ىرلل ١ ةياناس هلع هللا ٠ ا !'نيبىالخاريفرل (لا لشورمالا
 ال كجرلذانا حا اماوىىبل رب نكحترل كماكلك
 اى ف.اريكب اصاب فرز اوضاوعو موس اهايإك رهأشمل

 تزعل اهمتشلا نع نب (بو انما هاش امان ولو فدو .
 اهرزخ ١ هرسفنلاة ظن ةروصتلاكلاذو هبيثراجرو عداسلا ظ

 لع افلل لش ناب [يكنولذ هل اوهام سمدتبو مردؤع هللا
 يركب ةرذك (لكذ نك بردو ءاهرسا كزلا من ويسر افاد اهلا



 ١ رومالا ةزهنم ارما تزياكول لوش انئامز اب كنماص خت تدار لاو
 ب 0 ىرحملااهإو داس عاعر و «اطمنا تلذل دحا لنوع

 ١ نأرحا اءاش نشررع كلد يركن ا ءاشانا لاختدس'ن كرنك, لل ذ

 2 ايرينا طارح اول« د نار انو انها كا ا امور ظنأف
 .عيملرلا تالا حننالاةزهاذ ا قند وت ث مريصبر ور نمغا ظلم

 0 ارض اهتز واسشالإ معلا نهم لكدوعرلا متم
 | الصامت دو ريحا شو صلا |, يبست يمقن قوق ميلا عشنا
 ساو قرص نر 00 امرماىلعر ا من) اح! نالف نولوقف
 ١ "ول ناتنئاد اولد وهلا هنداتش فما ةزغر كل لاكن
 ١ أ ىطعلب باستكح طز جورلا دواز جوسكل زلال ةددإلا
 : 7 سانكا# "ري ىزلا ناورخالاو كبر غررع نم نت :لولولإو ىلشرلا

 ' ايهيبس نكئلانمش ةئلاثاد مظلة كوازونلا كاين مزتا#
 '> ديلعر هاظ سوا ديسكالا رمزتن ميلا لضرتي الام لكمناد
 ١ درر نكةج اخلاررمزل لوو 10 ىنلالصوتب
 | قل هزفدرجوز ا زع دافور و مده يلا رومالاك(س انرشبلا
 ١ قردصلارّولخ لصون انوك هن اتدترم اجر نيعرت لكليحلإ#
 ا ئاش اري نماهب احا نمو نكن ناو ر) لصتعر متو هتلبج
 ١" الادرككل اهزغو :لا هز كح ١ اةلانداناسإر حلمحلا

 راس 0 1 ا
 الع مقطع نادسادأ ا لسجو ىججللب كنزك

 ا نم ايرعيو اب ربو اييلعبنا عمطج
 رسام ولع تادجالا- ١ اااماب ك/صلسفننم

 ظ ' سصحاصوعال ا|توسإ يلع وسو لهاشو ميا دلدزرم د

 ظ 3



 رقلازفطالر شلال لوصحوبر كالت دنع ىرقنت نيعلا
 اننيبورعلان كو اهم دوعتو عرش اهدنا فص ةزفو كلن نوكي
 دنا سوك اردق باس اقلكان ننعاب كدا فن اطنسو

 ٠ ىف بارساإلال ادازف فالح ددج اكد اهيال اريك ءايشنألا ْ
 3 ديس ةوملاواكل مم ماسحال لاحفن اوك ايل اال نسو دلع هلا
 ل ار لادم ديلكو هن وح اًيرماوإ الارككمدجاصختىرلالا ٠

 نا رذاىهنب ياسو اطراحزم نرهشسو رسبت قع عراف
 10 اذهوس بلعر دل انف هيلكورقا 0 ضرولإ و طوفسلا وسفر متع كاوهفلا كرما مزنعف

1 0 
 2 م اهيتارباكرتوعلا زجر (سوئنل و 0

 سوفت اور الكت ذا ثيحب ةباعرل اعدها ا
 ملوعن, و ماسصالع كلر رو تحاودازيوش»

 يا د ركن نانو عي طنا مبوناف 4 !وملا ش
 غش اعلا طر ار شفملا دعا طن ال اطال احنا مام اسحالا هل لع
 | 4 لسن الو دننجن مالكلا عنب قاب سلخ دقو كاوسيو ا دعم
 ا يامل ةرغلا اق رع موب دال بغا ونتي رقلا
 ظ نالد هذ ل ا ةراسصا ا اونط نس انا هيدص نش مع اهرخا موك اهل ةدهاشسر يعزم عاملا
 لامك ل جو ليس مالك لكني امننختو مرسل كنوفتت م يذلا
 ماتت عاترط انا طي ف لكتاب عطر طمأن .لوقرتع بطش



 0 ل

 : الص |داوعد قش لع عقبال مالا كلر ن لمارلا لد لقد ْ

 1 هَ ني مسام إب وش سانا ا الكان صل ازنف مد لك جرلغرلانميرخ ون املا روف تان
 | رومى زل ع ييسبولا توص 1 ناكرب رابخانع

 - ٌئرسننلا هنوف اارعد قدصلالراع قرار او الونمل (ئدا ادا كدنك | اقئاوعلا زير فول ةفنل تلا ساصروماسنا ناز

 ) فرعنا 122 0 ع توسع يأ وا
 ١ ءوتص دوف |.كدملا انف رعألا وول ىريشملا وغلا اهلصارتاوحل |

 ١ ًالقعلارنعاهالضافت لضاشست )ب رح هيت روكتسيل يملا انك
 ١ مه اطيل اوس وح مثدؤلاءايدنالاىوقن رصافتلا' ره ناكذ أذ
 | ادع مثوق نك نوكب داع لحد يوسو بزاكل او ديزصتسحملا ]5
 . لم م عامي نع مناجم امهرحم ايوقل !كلث ةلبحلاف تناك ا نيرعا ” لح ذ ويحرم نثري ال كلر ملاح وإ<لمارل ل رارانلق هؤعدافدص
 ١ اوال نكت إ ناو رماه هيل ضر اعمام لاب
 ١ وملاك نم اهلك انك اعتدردان اف مصعب ري أي ةدبشلم
 . ١ ىل لاقف السا رطع وفا انرذ نا وتبزخم امك اشد صون
 " مقيفحذلشحالر ارلا كلف وشير الغ امالسر اد ىركر انا
 نادل تدتن الام :قيفح نع ندع قب نا عل هناك قناة ابلقملا ١ ليبسالف وقل اهات كل زك رللا صيواواب وع اذ نإ حالا انل"
 م انادك مزعل الصارع انبرب اب تنام هل ىصتي ايلقعازوح ابك
 ليلرلا ماقمثثلحل الص لحل لقد يصوت تش نت ناعما لقسح
 1 هرلا لمسإل الهو هداج نكل اذ رقامرم ا لصونزع هل

 - يح

 مر



 رلغنلاوج ةيلزةحلاو قد ولذاعرتبعيلم مدعاشدر مق ةردق ٠١
 لام ةدالت 0 اا عن ١ ظ

 هول انك ذئنيح توات عان اذ ينايعاب ١ [١
 ا اهولثيزمم
 هوقو «ازحلاو ميم جلا ونيبللاو عرنملاب أ ب
 0 ”يوطسلاو ىشاظإ اوطسملاو وهاظلاروطسلاو يك ا

 لظازل نيملاو م نر ان دسصل عماجلاو ٠
 اره مخل الهال رحل اومديق لرش زويا ةتانجلا
 ارو ىلاو نيلس كا ْ
 ا تحابوا لهال اني اءانتعانطاسا ىلع سملاه«ناعالا ٠
 م روضعل لع هلم انا تامالع نيكل نيشاعرلا ا
 دع الع نيرملا لمد ىعدا نتف ةنشاعلا هت ناو[ ا ظآ

 لنكيفزيرلا تمالك يمال ندا نان بتتلاو يحشر زيزتلا ٍ
 00 ىدا نادم اقرب ا مالح زيزعلا الن مناع د انف دددتلا ||
 و ةرش اجيت تمالك شاظلا أل وسلا للا اجزكوتدل
 بازكلا الت ناوعد ا هرمو مقربزلا تءزلع نضام اروطسملا الت اوكوا ا
 لافكىباك يكمل ةبسترلاب ا حرشدلا نك و :'ك مالك دعونا |
 ”يهاوو ليلا زف نيرسلو ديعرتلالازعشرامالع 3
 نمو 5 8 للم لنص ماا عمس ادنم ١ ١
 ىعكا رات 0 الث نمو ةانعم ل هاذ 9-6

 مرمر كارز ىمحا نحل ار اركد يلع ]لد الشو وة طفلسا
 روطسملارهالخ ديلعالت ندم ةانمؤلد يكمل وقر ملا هيزعالل ٠

 زل اوم ناطرشسلا ناكروطر سل از ط الركعات 4 ءاحرزاف ٠

. 
 ا



 ٠ قملارع بكل له زيلاتلإو وست نا ابر تشن كاحللاهتو كرابت ١ قيل لكربحلا ةوالن كوالا: اوس طظنبل عما عال نو
 >> نبيع [احنو كان قحانا لوشن ن اانا ؟رولحرنعف قنا 1 | نعت عالا سو الخرم الادب نوكتو دور جوكر ندوات
 2 قخ دج امؤابههداوال ىررعن ريح نيملاحلا بدل روخا كلوت
 1 همعروضخحلالهاالاى رش لعل او ىلرركو لهل ىشب مناخ
 ١ لهل دهئازو متطاحا, ىحانللو راحفب هس ىحانلا نان ةوالئلادنك
 '  ارتادا اوريربل لاحت اكدشكو ةقد دو هماقمر دوك زكيإك | ميني مولعلابراسالا نرزرحلا هبانكف عددا ايراد تلاعربدتلا
 ٠ نم ن لوقا لد مصشيزسانإ اكلك دك ل اقو بابل الاول إلك نسل
 ظ نلاسللا ناو ةعاطلا هتيلح تنأكو ةماوزس ل اوبك رحت
 ' دبر ىرحا عدت وشاعر فاعراتلاو كلد ايو فيو هلال ١ تنص نق نم نك ةعضإ خبل نعزطز عقدا رارلا فو ١ ناكذلا رلتلار هلنر وحلا لوف اسما ناكأز اذ ىلبع حمس الوقند ' ءلاهناب دل نكاش دل افلا لمان اذ نمل اول نعاتماص
 ١ لعاذ قرع دج) اكل لكيلوقبو نم اننا ناوير و لمرو ١ كتوالث كسوعس )جوعا مسن لنك هلا كقفواذاندناسل
 ١ والشلل فكر لوالت اضعا يم كاإعو ةوالتناسللا ١ د ىبع نا دقن نإ للرز كنم نيلاتل ركواهةطاومو ةدالثل لزانم ,
 | سوعي ةدالتر سالو ةوارنحررل ىعو ةمال لعل كعو
 ١ داضعالاو ابسص اوت ىلع ن الماحملا مسجلا ةدالو دل تلكملا ١ شر ىزلا دج اىكب اكل )< ناسللا ةيالتف ةدالنرسلا
 | تافصلاو هاوس الاقل غارسفلا ةدزرنو هيطسوعولا
 ١ مورلا ةوالتوسدّتلاوركقنادصالخالابلعلا ةوالنن
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 هاضرار داق ختسماللا ادرتءنمأ جرود دهس لجيل ]ظيواهلك ناضل له طري ىدي نس ماقو العر ليجتم ونال هيعاراولا .هيزاتلاو## برالارسلإ رس توزن داو )الاانا صوتلا ٠
 فاصرلا رفا ضح صن اكن ات الاجو الو قرمحلا هب قطزباميسح يعلو امواىربكف نم لا ذزاىتحلاءللاقو الكمال ناكمنم

 نوك لبكي درت از هب رم صن اامرزو ال |صاصتخالا تدوبع ا نم يولد وكمال ثوكربح, رسول ذنيلاتل طعم طفح تتلحتو |

 [ىىرؤي يحن صووف يح نم حلا عمن ضواسر لق كف صنلاو
 ويس اهنءاهعس اهثعانبرتع امالااهنب[بسداإ نا ةزلصلاف ءاح ظ
 لكلا لو صح زكنارترضع نأ اغضاهشلل اعبر اهسماهسرس |
 ناثىلاف تردحل نفارغو لور سلال عسا ونور تينت عسا | نانا نيو اعإب منمتدون اعارد ىلا بهن نحو اعيرسل ميل تيرفت ضميت ١ لا يرقت نملوقي 1 هلاوسنلا هل تر رذٍرعكلؤحل غاب ١
 ههالوسر لوك كلذ قاوصم لمحلات امةوفىعخنالا كلحأولا |
 حالو نحمس نزاالو تار سسعالا جيو نا مقلع فط ا وص ظ

 ١ ةرارالاو اناع رع لطردالااناطع لئن شبر لقلع 0

 ىلا دوبي يشن نعرؤسبسب انما ئلعمملا ىضالاةلئانلاد |
 نارى هبل نطن ىزلاو لف ش مبلا تيظننمي نكلر عار د كيلا هروح مناوجسدللا بدون ارشيرلا ترن نان هل لسير قوع
 اه يمكن ناك انمي للضيرخا مش لوالاهشلا كك ١ ءارحو|ءاوث كارلا بقنت هدمسلا تيقن كزلز مشل ذهب ليتم
 كلل لوقنو علوش مناكف طفي ميلا باقزملاوب و تباعا كش
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 ' يرق فر نافل ترق ازا ىءاباعاد كسلا تيقن د لوقب
 ١ لع كيزاجإت * كيوحفال تيللكتناو كتيصانب انخالا كلا ايرقم
 1 ا ن درت 2 رع دب تحام دك أذ
 . ارهروم 060 ياو لرعناربكصخ !اناف غللر ىيوسام

 ا ١ تقم لأ ع دير رضب دهسا دج ١
 هرانعناف لسفن و دّيفح كت متاو ضرتعالسامبلا
 نير ركفك كنه عجن نسوا هاذ 1 91
 لنك تلكدتو تلركامال ا ةرزع عل كنان كدرمسلاىزلا
 قرضا , كواللل زهر دش رع ءزحاماو الم ازرع اماذ
 .هاىلاو هطزوثو مسا عمد هلبابالا ك2 الق ِئانِكس ولن اكرح

 قلزؤكا هيلوت ثبحنس هدام نحل انه دعال نكسالو هدد نكد
 اقوهمإ اد ةلهاشملاهصنمدها ٠و علزحا نال لح نم هلإو
 ْ لمردلاو وتلا شيحنم لاول اكسر اروكول اقيم ه١
 1 را دلنانكو
 ا .اهزك كس العو ترسو كرلع اورسلا لعل
 ةلكبرل افرعملا للذل دع 0 57
 ىرلا اول ؤلحإل نم الرضحلا هنيصست امو بدال نم

 ارم 14 مزمل ا ناهس | مس ؟ ارك اعمال يلعلاعت هلا نا
 توقمقولاو كنا يوك ئماقاناك لقي تبيح ظزات
 ظ ه كلماّىانام هبانالاو عرضتلاو لان إلا كررتساف
 0 اوومالاميداب تلخع ناو بوست كولإو كن !لعاذ
 انهو: ررحام كن انرمصقساو ةمزملاب لس وع عجان
 نبل 0000 إب كرشلا



 -لبللو مزلا اهلع تعج دلو اشم نيسيعلارع منا ْلياندرصوت ١
 كلل رجلا زاد ءوكزكت مؤسس ؛اذاو ديون نات كر عنبع ١ ا توات دك 5 تطل ان ا ود ءييصقا ل
 كدع جودك ب حاصلا ليحؤل لوو ىلا فدا جارت

 ةمالاالواشرل اق ةيبقحلاكلكعنسسل اونا اهلي برالا وسع ٠١
 دش اشم تأت مليان كتوالنت نعإزرعىزلاكرعت ناكذاونانرعت# ٠١

 ددداعمناكاناو ركرحاص محن تناذ دلن ناكازاو وخجرحاص
 اذاني بحاص )اعزاز هللاؤ ناك اذا لا حاصريؤم جاو ١
 نفاع جلاف هطالا ناك اذار تكويحاص سيدا تاخد نكت اك ١
 همكم نادال نما يصعو تاماقلا ةزه و( لطادمجتشسحاص "٠

 ءرلعوولاولتب نان ابىرشتوناب لعل بعل اكول ةدزنت ل
 نتايه ءلسندح ةأنباعمروحوم لسن ظحالم ناو دبل

 ةربربام سس وزلت كحعسو ماقملا نه كلن ن اوال ارا )ا
 ازهدان عمدنر تخف عر لحت ثبحنهأمأو ا هرهص ثيصنماسا ٠٠
 لعئ ازانارودفم | ىيتتنووجولاو تصبو كنم كدر كنع كانها كب ١

 لوالا فضلا برضا ةنولبدع ليطعمتوزلتو كالت عكا د
 توق كلعابماكحا ترإت كض ا هرجوا'ذاو كس رماح ناحيإ ١
 رمح هذ كلضداخت ران اء ل لاكر تول نام هروح فصلت ٠
 فرص وصولإو اهل باطلا انه ةرهاش نك سهلا وقبتكربع
 نمملاعلا بر درو لوغو ذو (١ هل وكر يحانبعلا عج مف تي أ

 ءاشلا عم تافصال سانت اكو كررك, رح كلذ لع هلل ال ارهبت ١
 سسهلاو ررجماد دال ودلال ىتني تيس ينتحر ؤص لج ةفص
 تييرصف ماقللافو”دضا ٌكيئافطصاإل سلو دومتت سماح ١
 ملام رعت اذن عرج دماج, سلال خيو ناذ للا دبعلا ا



 ' ىزلافاتلا ضل ارحعرت ةوررشلانم يضلااهستف مال اق مارسوا د دقي عندنا نذا راو خا دحلان
 ' ام يلعن وريف ةوورس نمو الا رضا ا ارهرع: علل رص
 ١" ارسال نم اهانركت قل ادمان ةوالا وص هكر سلاف كر

 ل اندر ناز لنك سلال رقضال اسعجلا:رعلا الشم حل كو
 لوقحلا ل نئ الامرمتاو ةانثلا بح ا

0 



 4 + ضليت: قفز جاو تطيناتام ظ
 الدق م الدف ,ترالكر دفن كارب ارطسيبا نرلاوعشيزدا راكساف ١
 قحو1 الروح محارب ١ اطانتإلا 2فيرس ةجرر ىداب ارغو |
 2 فوت قولو ناك حوت الر قفط ىاحرك“ زو قد ١
 تاو ناو تعثر درحاص ناد قتول 1 قلخل ذره نوسقفوتالو ٠ ا
 اذإ! تملا نهم ألاو تقحنت تفعل او نوع ملاذ اوندلخ ا

 ةرهزكب كنسع لات نع تحرج تاناكلا نم كرسبامتصش تما ٠
 كلا عبي ء!قحري عنكو مدتلوطلالب كري تناكوتافمهلا ١ ٠

 البزار تما فركتلا ناعاسؤو وع اناد دار قفولارعلا ٠
 مها عامزعبشذ هبلابزرا ديل سواحؤ ا رطسرر داعب اهواي ١ ظ '

 ال اع ملت كرملا مالسا نسم رم ةبو اعرد هلع ادلةركوأرل دلع
 اقر دز هدهشادو ةا6) جزاك .الاذختصت ١
 كلر واساو قجركو نضلاو دس ع الامرسلو مورسلاكريططلاو |
 حارللو كلو هب دايشسداد لويلاننع نيهابركرل سلو رك ١

 هوم ايو و(ت هز هنوعام ضال طومر ايا

١ 

 جورج

 ٠ رمملابئ هوو لهل النك فكرا ذان دلكاله اولاو فت سلقنو ا ةجاح ا

 56 ميكا صل تاكل الالزو لهزتامءائساانريرلا لنا | ١

 راس اءىكحت ماء انفرخعاالو ملامىج ازكهرازكفه لاى ننألا | ظ
 نا كلذ واياعاو انولا كر ىلا دوي كلزو اهرواجامو اكريدأعسا ||

 دادربل ل سبسو هيجي هلام لع ةرافظانرغطرو تىىييستلا هبا ىلا |
 اممتزمبزبواىهكلما نا امجركو ااشعت اممل'تفتلال نيزتكلاوطعا

 رسال لزنت ىح 5 عراد صفي ةوسا ةرثاللس ضرخنابك-
 تاهو ركلإو تاروظ حن كر صعب مصتعبو ماهل نغم فك كيو درولا
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 . ةصحلا هلق مرحلانمدوجلا,«أرتبا هل كلا ةوصع اهبرتظحالب 1
 ماعاش نمماحلاومصوتلابوزهكلا صمالس الاب ةدوحورارطا
 " 0يراسحالاب قاقنل نمنامال ايو صال 'كرشلا نجرصاخلا ليصوتلابو

 1  ناسحال انما يكزلا ناسدالا ناسسحالا نم ناسحألل ابو بات
 0| اوال صانل ك تولانب مماعلاو مصاخلا وريح لاو كامىزلا

 1 0 ب يدا

 . لئلا نم انلارو عرج بصل | دق يحكو ل غن ل لافتا نإ
 1 قيلت ناسنلا للابد مونلا نم هابتنالا بدوا ننلرحلابو ناؤكلانم
 .نمّضلان + طسبلابو ىوخمانم دابجرل ابر كسلا نوريهلابو لمحل نم
 0 زرت ادة يب نيسالا له دعرلانمدوجولابو
 ا او نول نسعيدبلابد هترشلا نسلاضرل اد لاوجلاند
 "كارول هما التافيلكتلا جم هن اذ دع زدكرزي ناد تاماقللد
 ا مرن ب لضسسبو دالوعدتن هرتراتعالا ابين للعلا ابار

 1 تكي دهاشمو متنوع نكن أر الرع اسد رطالارحاوؤل لعامسنإ او

 ظ . مداد نما 31 رس . اهسرملا "لص لايسالاوةرداتسنا و

 / ظاحلاو نانلاوبع 3 سنو ا كر اسيدا مناوحإ وعر سوي ناو ةليمع

 ١ كفن ارب ءأىس ا,مولحتب امر ارس ع نكغم هلا شد سفن

 ' اب, ل صتملا اهيحاص تنال اةراعسلالا لص ولا تانانيعالاو
 ا سد ره حاحام أس الطاب ايد م اع اعتمل إن اك

  اوزيك نبل جلا نط كلؤ الط انام بابو ضالاهءامهسلانّرلَحابد

 ظ عالاوف ةدرقزلاو فنيا امواثد نعل تالا نوح اجو

 الر خيطمل يش نيوتن امو لكدوضولاذاهملدبرد اهم بلك ناب لع
 عفط جدد اظاممس ةيسانلالاو هل مئاصنا
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 / : نوي ج 0-3



 وبسس

 تكللدو عومي رم ةأ شاور لاو طاخولعناامويدلتونتا

 مومو ٠ لع ٠
 سي

 ”قاسور نموشو ىلارخل الماجد ماهالا رجح ابك اهرحو صامل

 نرملاناهوب يارقاب/كلوهبو سسانملا كرين اكو ماواسبو مفيرطلا

 أمالالا وفن نبرشج ساء ووب سنار خال اههلحاوصلدقادإذيو سامح ١
 اىزتلح لك ازاقاجر دف رس اعل اش اف اهل منرس انملامرعامتحا
 نيدجؤإابقورعملا اجخلاو![نيرغم شما نسق فانز وجرع
 اهقزاوت لاب لرشم هب اذاق مل | نشل هنمر شمت ساورطاخلا
 هرم قرف ةييحصت ارسنال و اسد 5 مرسانلإو مرافو ميس انملا
 الح تضم غوشو حج هعيما ناصر في طلال 8ص وخ :ناماقح
 0 د وباراشت اغا وجال مسالا يق ام الااكف ةدوجوم

 باك ماومل نكد اش ا نكل و >عرطلا#زه زف نعاسنجا ناكناد
 -و5

 حا

 5 دمعات ريع دايت جونلا مسا هل مالعالام قاعملا .
 ناخم نيو مدالخو مد عصا باو صدد لون لاهو اسيؤلا يسارا
 . دوميك زم لهاد ارضع انقيرطنم بس انملاب بول اقلاذ عاود وجرمسا
 قوولعر يشدو لك شكل جالا نوكتالو مازحا موس اذتشا
 ىتاطسلاديزيواو )لانا انتقر طله نم نيسال ملأ ىسألاو
 عاج ن اجبلامداررعو ىسماصأ, قيحلاك اشم نءانيصل ند
 هرلاانس امر كرب ءامسإو كل اءانصضا ع اكن هلدا كفو صلحت ازاخ

 شورارلةرشو رحلا نمعنك ءاطعلإ : تك سوهو نطابلاك
 لاوس قد ارتب ال واط عدوك اثر اثيدلاور[ئيسلاو مككاو دويل ظ

 لكن كيلا اص نحيإار سف ربط كيلاوساوجب لواطع ككاو
 ضلال هيلا ححلا ةجاحبا دق لو اطعم ئيسل او نادر ما رلطو



 هامل زلذلا حدد اطملا نا !كوريلا حاضت ثننا ام كاطع انيإلاو

 . تر نو هر لاو دوال طحت كان يش ايل لاق صن ةروجلع راسل لعشر جبل )سرا اعتمدنا كلو مرير كداب وصفا
 ةرارااولا نف كسك امؤلأو رايت هللا اةيهالا كل بهواجردقع رارسالانم تزهاش ةرزر الادني قلللز انمولا ل فيسدر اهنفالاو وكول طقس ع ضزست ت فص ىؤ ةطرس او كن. تنضتدو كلك دل للطن كت ' ؟ةل ص جربحلا تاو عزل هللا ناكورهثزر لا كام محاناف اتجوملخ نا ىقب ايزنابلا)اهتدهاكواذ معضم عضال تبا فر نيكل
 روز راجأ: لك وتماذ كمل.لاو كراهسلاانامحاهه ايبحاذ متسانكب ب اس نر لكل رحاو دان ؤوح يطل اهرلوت ادب نيمو ةالوم دارك هسه
 ماكلافدلارص مواهاقلا ارح مبلا درر ورخب هالو نيرسخد
 . لامع لخلل تضل تا ٠١ عطل شمل للتنس اندلع
 ._:رمو نزالانعالا كل تال وشكل لو اد ال ءاشنت ىركو هنت نيتطررساشارب تن اكو نبعلار اح لحل ار سو ل هل [رقو صاصتخالا
 اري نحارهس عزمت دسحو ةرب لاحول ماهل. اذه بحاصئارارك
 للا طريح ناك حد اصالا نيبنم هامل حشو مر لعد هداو يرسل نه ناك
 نع هند اراد نم ضرقو اوعزنج اذكارعالا هدف بالاك 0و مىلع
  كزنم ازهلا م اولا" بهزو ةضفزع ةرب وفض اولا ءاشوألا

- . 

 .اهرخاذ زملا دوجولا ولو ماعلا طصخوث ابل ىكساعنيمل هاشندم ولا طاعىلإ اننا ام صواع مهلك سد لمعلا عا 4
 كرك مازدا دوي لاتادد عيتلاو الع .ةاشسالاؤشعلاارثع انالاك)6تسالاو تال يل ايس احر نمل اطوقنم الو كشم ازرع
 تلا عكر عو نايانلا نيباع تلا رججاو تاناررجلا عج تراوح ذاضما

 نم
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 ذيبإ 1

 ىلا جاتا عونلاو كرتشا امو ططنو تح مابا ون هقفتم اماخ.
 رئاكلب ويساهزاو ىنوصلاو دباعلاو نفل ال كج رعرم اب صا شالا ةزصو
 قيل 2 كالاكت ام اليود يضالاوىفاهجلاو ابرك انيقيرطو نمؤملاو
 راو فيرشلا طرا كلن ىفر لفت ماقنمل نق بهاص لم الف كلو
 ميلك لاطاذاذ مول سحافير نساهم اظن عيبا وع مزور كات
 رحل دونيزع تلو صو حلاو ترف نونا فل
 كرو ل ايزتالاو عرضتلا دس ىقدللا ثب هل ر امص ب كوخشم
 - لغألاباكتادوموملا عيميندإ مس ماتو ا هاني ناب ا راحتك
 نول د هلم كله قرصا زان هز اقدافاهبرشدعش ةعفو احلا

 ا مكاو عدرا عمو تصمخؤلى زوما علا ننو كلل ىتحلاب
 ف درترق كناذ رذفاالمورل الع ةرحا و ظحو نيعلا كب او رحجروصح
 اهيا اختمدجأل اةريلحلالز انلل نها عراف ةزاررشلا ماع
 لقص نيعلادهاشض دف ةرهاشمو با د] فذ الل كل جفا
 لانو تلقص اذا حارس ارا يكلا هيلم "ارعد بكرا حن
 ”ايادنيب ابل نصف هش اراب العسل لي بلسم أبرار اهالص
 ىلكلا بالا وار هلصصلا ةمركلا ألا تاع جايك ايداع
 ماعلا زان هر ككل املا لذ قلخة نم اكل روصلا يف توياطن ان
 سك اللحد قر هل قرصملا سكر د قش قئاقحد ةرسار مدككأ

 ركام نماداف ت ان" ةببعولا ؛ا وال شل و انسع هسأر درتالو
 نسحأو طل يزل ملا ةرونص نواح رسب عملا عج قلد
 لامن سحلاو ىاطللار لقرلك تايَّماتاذ لنم غدد و كخاد
 يلع متر ابربت كاز راب اماد زها شمل رشف يزل رظحت
 بز انرلا لاعملاو ميسو انفراعملا نم اهمطوق عربا اي تالت الر عسا



 لصاجعأنب انيوكل اهاس كىلشو شالا ميلعلا ةضجل ا ةةرمتللا
 ال بزل ةبحوبأ لاو كامو اجل كن ذند ال دوجولاو
 ظ ملمع :قلار ارسال رص ةيسببسلااهحاخنانب دن الاهابا
 دزام ريو" ةرجوب ناعم داحطافلاو فورج د كينع
 0 أنتوا ا«ريرباعر لقوعالاب املا ةالذ ا اواهدورشم

 00 دا ديلا دكار انعم اشم ع ١

 ظ 0 ايو ان ب 3-4 ْ 0
 ظ ا - م 1
 رك حالو ضب جا وجل لاف عير تسكن
 ظ كراتين هلا مرو نسسلا لاذ نزل حيض وت هاما علل انس
 | اتنأ 0 روش ة)د [سيس نع نيل رصنال_ اها ول جزم

 ظ فون اطرنا 3 سماع كتاوت ارنا كلش أف

  عطتوزختساو باطخلا كلذ عام اسرتك لقل بوت اناث اقانر
  فرطتن ابر ارم ةلهاسشمب ابهسعن مظحا ل منك نع دنبكفمت
 ]| تيعلااك دو و قداس «نيينيملا
 ] ننالأو , تدنلاتعنلانيملا نيمل :٠ دهاش تورانافةيلسسلا

 ظ ا لع رمشلاوننار لكل عت اد تياذل'تانلاووسالا

 تا ١ يقلع يزد شو 5لجوف ةارسإب
 لأ فطن نم ربت متنوع اسف م الهرلك
 5ك فا جب لوى ميذرهاشم ىززل ماهم وهاهو فطن

 . ل روقك زول سولو دلع رزعاف قحاؤ خل دوثذابنف#: م“ نشا لارج 1 نتورك هةر
 رم

 ا

١ | 
 ١



 هقوو مههرصح نمنع الاكوتتسملاو كوصتلا اهلا زهد |
 يسال ييكرالادشت هناا ١

 كيوي اس نيل نارف ينراعت هلل 7 ىزلا هحالا خد ابللن ارم لفت

 بجي اى ماقملا انما اضمك در هارد مايد قون هارب هللا نوعي امنا
 2 نا ال اذه ىوس كي ىطقل ري ابم ءانيمس 5_١ بانك

 رةحكدلقو دوسالاو ديشرلا شالا هبت مانت اها 1

 هبصخحس فلو «اولعرم 27 د (ردزعلا هرح ةلسصو «ةدوصقملا ظ

 2 راو قرش ! لوطوف هر 6ع ةرارسا اذه ماقملارججحش ظ

 . كر كارس نعله نيالا 4 نوط اهارم 1

 0 تراس اق جالك ل ثنأو 6 هدوللم باقل ارغبر رزاق يعي ١

 ىك. ةاتساكدرلا تطسارلق ان ميم لزنتارذغ ١
 ظ 1 ةاطاوؤحلل راسا تفرذ 7 هناصعا اعالج ااربو ها |!

 ظ ظ ©«, ةراهزا ايربطابردنم < نم عارلارها عت راج
 ا 7 اة امنه تو انعيا 4 تسرؤلف دقشت ىكراؤفلاد اه يك

 عر 9 ةتنتناذ: يعل هدب ربل نيمالا عير ل 0

 ا كي الاطلس زنلاؤ اره الام فيو لزنتلاوم راوملان ا

 7 ل ردو يا و كما

 ظ اقم كري حا اسأب © قعرصن قيقحلو تشن م نما
 : اق اذيرل نيوشنماو وان لال تمار ال :

| 

 1 م طاشتسا ]يلد دل اح ب مسسنا بيس ناككرب نع
 ا

 راع ابمحدلمترد هنا نارك كح وكري نم“
 ا

 ظ || هي اا دوه ناس أ عزنا وكري اك 6

 ا “ ةرانرو معرس فحبرما اش دوعرلا لان نم دارو

5 



 4م ةراوأو لج قعو دنع + دطمصو ةاريا هنيارام
 4 كرانمواىسلا غلب وو, امش (. اهناجتنرشلالحح زجل انام

 ل طلاثا قورراوتحلخ ص 4 درادوال هاشم لاح
 4 ةاحشقافنلا برت عردوا كم نحاجوا نمؤماع سارلاو <
 ل  ةراوت ضد لام قع "ل0 واني قيلت <
 4ه .ةرارم ماها لضلع ل «ءدبأر ىدتنر اج نالقحلا“
 و كارد وتنعم ةريوظنلا ةزحستس ناكر“
 <« ةراوز مرابب نجا از 6 طير نم رانع دنا ذا 6
 5 ةرابجدب قرسا دن ام "قر صلخا هي ارد«

 مع اجرة يد يزل رص تتسالقو

 كي راف مريم سهو تاطاوخ "فراش جف اهبكواا :

 6 5 مورا دش دينباحزم خالل ل لانا 5

 4 ةراعاهواؤف يحل اند نلقل وتوسع تانى ©
 ع اهنا 52 تلصاونف «دتركلموو عاورالا تقلد
 “ك, طاخرفلا دحرابل ىرر ا تودخم دوس نيملم
 ع« ةارزاّفالجلعترتع منام امل نسصاب ال
 مث ف اد قرانا ذاب يس قرطلا كطيو
 4 ةرارس اهراتحب عيابروب كلم كلم آلة كر تن
 75 انزلت لكذ ئاضقب كرفس تبحونو
 يك الاعسم راسواطو دنم ؟ء ازكى ويس دباوحت مت
 4 الاضإف راف زا رحل اكره <من اؤص اووف نيذلا نب
 4 ءالاحن رنلا وعدم . اًءاذمام ل رح لب نم

 0 ع ف ارا لرهال براص/ مع عاجزا باتبموعاطسد
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 ب جنس بيجيب ا نب <



 ٍ فلا د 6 ةرانجو لالش ىرتإ رس نم ككاو
 اكرارسا تاك نس نوعي ابل < ملم ا كنوع أمن نس زل رس 1 0 نأ

 الروض < مهش مكمل لي كيف 4
 “ ةراشع ماما لطب وح «ةريعست بز نوض) ةعساب كأي

 « اراضروا بليز نيكو فص «نكحيإا» عئالبرابرلا نا“
 6 ةراركد رح نازح < دسنأ ئتبلك جدي لام 37

 «اناير قرر رهاش ىزلاالا © يعير بررطملا ريش 3
 اقرت نباعالو عرتحالام ردح سالولو ازخلاالول <
 م اوالخواداهيو علدقب ادوجوص رحت ناكاذ الالعزكت ؛

 لا !!ىصصخلا ؟ربع قرنا دإر اانجاو ارحمنا ابا
 الدامر اجي فلسا هدأ عي عل كح ىوأر تا
 نزل اين اسال مافن عملا مك تيرا لش
 قوصلا ظح عطل غكضاد حياد افكلا نيكون نيل الت اًةاونعا
 لل ادوسسلا الرام مسننإلابترظسالا 7 بالا ةنيفل نم ئثومج اكو
 فلافل دو لنمو بحاد كرك درت ورد رطل
 الو اهبرفامان انمملا 5 ادكالاور وكلا برك شر العم ددا المعلا
 مادو زهق اد بسجل ايعال | ظسن اهلوع تح اهرس اوأ

 ولاا يزاد ز عش اعدل ضدي
 فرح كاز ئعم ققتكو فهلا للذوةملت تش نيرا داب
 سسشنلا نه نإ نع اسيل نزال هل ناكر اهملم 201 ١!
 مفكر اطلس اك رق نآسدإب عع اطرسلا:قامإلا ةرزتكلا ظدعلا
 اىفوور الحي لاهيلاد نيرادص نار اى, عطقتن يطعن يؤسس

 تابصج#»
 مم

 امملل
 4 ه-



 نو رهائرساو قبرلجلا عيمج اتركك اننا اونطرلاة

 0 مالسالاتجو لون ب
 رمل ل بسير لس ةاس نكتار
 ايلا ١ لل كنلع هعوتبىزلاو عزت العلا اهني وتعا
 لزانمو تاعك يتلا هل نطرلاوشىزلادحإلاماسحلا تزعل ف

 ١> دونك هاكرماى دع او اهانرتز ىلا اضع لاف مدقن امك :
 .. ليصل لفيعطلسرت اه هناا ليحوتلا ملك ءاصإطع كمصنو دب لساتلا

 1 سئ مش نامل .يسملا بكسل إو رعصلا
 . نارعزلا ةوبهشان وعدل نايل امرعررش
 املسيل اهناقنطيلا وورش ار اندرو ةناطل سلاةبوف طك اك
 لقؤطسلاودحل "نع لع انأك نطملا ةريشن اطلس نمال ارسان
 رسال زبد املك اهر بهدي اعر ل صولا وجر عنا

 0 ايزي د ةدربلا اهكزصانا لع عمماعطلا نمت الد اهصاص
 ا ؛اضءالاداسنومن ٌةدمملا زرت ىزاا يطل انام ناك

  ىعاك كرلبلالا ةيدؤئضؤماو ال اءندلوتن السرج و
 1 ايونوزك 2 اذن اكو نارمن لذ الركن ن ناىدس نع

 ا اتركي وطلنيتساكلن جي صب صل سر العبار دجوف
 الق كاز دعونا ناكاي اياه ةحرعسلا نذل لع
 1 ١ نه ١ اذرقلا مي و او ىلها ترحم
 ٠١ نكمل لاقت لكااح الزنك نم مهر املا يشب كنباالا مكاري ١ 1 ثلا 0 20 مفلا
 2 ١نيزرسفن لن اقنافهل افضعت لوقرمز اكلك ترلصاع تاوول
 زيوت الا كالو اك دري اةقبردلا هللا اماه عسطلا"نلاوش

 نار9



 تاكو عانانم كادرطو عاما وشلادمالكلا برشا لو طفوا لوو
 *لا مهين رحاضإ كن باشا] ءاعط“ نطالب لنا لسا نا

 .انو ةيرتطلات يضل كولد نزل اوه
 ىلااتن اهلاوحألا نبل ا جاكي عمن اك(, نحب هبلكمحازو قتلا
 ىوثل؛بسآملاف عرول اهل كلا وقت منه دنطن نمالارصازع
 سالو ىبطلادا رولا سودا ئنا مسا هشانهتهلادعزحلا

 لفك ش يصوت بدم اعطلاكوسحلا زغانهيارسادلنانواعطلاو ٠
 ىرلا أ وظنلادااتمال ا عوجلا را عوض ىزل ار احناد كاملا خازم
  [سفنل ال تو اب كون ]وسحر قرب سلا كلن يطق توازن
 ؟اوملا نمتاقدو ناكاج مركوجرسالا كنا سما نان
 اضاكرقدتضرتو ارد يع خ ناكأوس ناك كراملاد راح
 أما ئش د أل كرسل ة داع ا عاسناك وسر معو جر سس
 بطلاالا لزم يلطرا لذ سفتلا امد عاد كريلانمنناصن نا دما

 نكسملاو ٍبْبملاو بر شلل كتزكورظنملاو عطل نسي ماعططلا نم
 تعاطتسو لوم كزلغاو ةلزتنم ةزلعاو منا ئشلكن مديرنا غبارسنلملاو
 قلو كلل ذو: رصتقن )هاك وفنلا نو در كره نم سحإلا دانت ١
 تنتشالاناهراشيو اهيل ظن ناو سارتلاو مرّ! ملط لاذ ىلا اههدوب
 هد رعاك رسل وسو الالحم كلذ نامامبزرجملا.يذيو اهزبختللا
 لا نمت اخ يوسع املايلاط ةزهرسحلا اصف ةانركر يعن قولا
 لحل يي فرلا ةيراصو هد صيد امم از ابسشن او نكسسو سدلعو برثيو
 ةرظانلاو هل زعل رسوما ساكن افرإ ةيعطل ملساكلايعرشلا
 هوسلانةرامااهدال تارا طروتو تاررشسلإ ضان روصو



 ١ اهانمانهؤلج الاعراننإل يسالاو هنكهاو تكلبف ىرطلاب ةزئيلعمو
 . ناكلاو دوج سم )حار موستم مرلعم فزر طال ارمال ازال امل
 ١" كيرتو نجود صور راه موشن اور د) رخل ا قرش محلا
 ىفاأوف نير عش السمو لقب ضبشكالالحْب اكداو اعطلازس ويش“
 . دتراسو هيوئرشبإ وقبل وعز شار وبسم ناعوت اءدرح
 . كلذ نورام ؛! تدور نم ةالومرنع اهني تو رستت امة د 'لعر ةرعاس
  راظنان لاىلاو نسصوفاى تولختناو اهتز افرسننلا فالكوتسا#
 ظ يزف د نتن ةفصدل ام نوكامولا تيان كلبا تاظن ن امرا كلذ لأم
 .ابلاءازهىلا ةابزمو ةحو وم مقرضملا بان سلا نموا خلة تظنناع
 - نوكأو ا تظرو تلا وضصلا نس فرشم اع نكسسو بغل ناو
 ١ ريصرامالا تباخن يطل عطمولا ناظذارإو ةشحوم ترضي ولأ
 . الطاو ريرنم كنزكو ا.متن رش نماء جط نيعدفن وسي دن: الدلع
 . يح ثلا رادلا وف كلذ تاديتب يلو قالو انه لاح ةضقو دول تيع دف
 رز ل اقسم لب طق اوؤيشل اف ل اسبر تقفل نوت دلل اسم
 نمو قطا, مسدالمو باحكام يسرا نرطانن جحش امرنا
 رجلا احل اهلنا اسسن نتن زعابهراشمو ايرباظمو فصاي نعد
 زك ازهاماو نكرم ناكل لام ناكول المتعب انهو انيلع
 تاهل مم ات: اذ ةرهاشملاوحالا ةرهرؤتل انم منياعم
 اعلا لاائاو دعم تكرتر ل ر لك زل عم ترلو الفل مم تباطنامسفن
 ' فاوجإلا زف نيردنوكت امرس (قابنرا طعلا يفر لام اكيكلا ةماطلاد
 دل ةزه نحو نعرلست ت ءاشاءاهرامدد اهطجيد هباهئطتنا
 . لتعااصرمم اه انندوثمتعدقامال اش بر حتالا لاو قشتو ترملا
 ' الوايت اجو تشتت لاذ ميلاكواتنكمص اهم يلف كلب لدغ مناو

 تروس



 برر غنوا راقرفا# ةيرسمإ حب رمل منسم قش دسسكو تعسالو 0

 مباشرشملاو مضر ىظحلاب انتحانم ماوطلاة كيلر حين ايعانونابازه ااه ٠
 مانعن ابيل ناتاهو انهزم ردقتل انف نم قتلاورس للا الع مهنيا.

 وما اا الذ كل در زو نكسمنمإل نام د نيرمزكأمملا
 ل تملا ماحلا اى يدع لد لصاسْل فركلاو 7

 كدتال امش حالا نال اهنلانا و ماعطلال رس ابنلؤه اًماناسن

 2 ازراماكررل نال دوج اذ ضد
 فت”"دحل ان [هضازه نررخبيلاةجاحلاتناكأذ نإ اعتك والا

 وفل فا لئاش نم هر قلل نكلا اورو نييقالاق
 نزلا مضممالكالد راع الالحزاككوا نه ةليلم اين كلش

 نوه و دقنلاو موق لغو لالحلا فم نط, ن مرش داير قاما نشب
 دروب سكل ل اضمار كر ةاجلاورطق إش اسفر
 جل سطودا كفو روملافر اذلامايصو.لمشلاو ايقزم كتافاملامسالد
 ا نيسطللاسطلاو تامل نوتيلا نشف كنان
 ا ضيدان وصلا اتعلم نهم تابميصلا نوطلاو

 ظ نيو الابل بردي الكاسح د ننعن مثراككلذو نالازلزنام
 0 ناشرالااهنار ايضا ا

 ظ ظ نملك ناكنمالا لاحت هدا ا, ىرخس الل ال جوثد معالعلا نم ظ
 ظ 'ء تابيطلا الاعهسررصتال لاىتدلد نع ثوسطلا كل اكو نمسيطلا |

 ظ ظ مك فة اتبخئاسله اا. اهنايعاببعاطل كنتوا منزلا نم
 و انسداد نيسطلاعم تابطلا كنلكوالل اراها نشيخل ٠
 | دلبالصل ماك هنمزدكو لوركا, ناسشاالا ىو اازاو شل كلر هزه ا
 تاواطلاؤ يؤ اتلط شنان رلصن ع نامقإمدا نارسع)و يبلع
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 ريرسلا نيحلاوركرلاو :لادالدالتللناسللا عرش تاجانل اللقا يف

 طلال الحج زك دوش وللا نبل كا جطراقزعالا »لق هن
 1( - سكس دل اةىاو لسكلا كبش ةعاطالخطاشنلال ادن قلو

 ظ ردك ضرنواوررسصكوت العسال ناانبل غض ناك نمترث اقل انت ان

 "الز ةلكيأو ددداوحفن شر تسملا دال ابرءا علل خيي ىزلا امماددو

 ١ لفزار عبرات نيرلاسإ سن اف كلسفنل الكوم تنككذ !فدتاممالا كك“

 ١" نإ للنعوساف عود بحاصن عرور_عصدالز جلكو كاوفلا ثا
 ظ ل اش )نتا ظنماذالا اناصتنكتا كربزرعنبزكات
 0 فزلا قال اننا عيرلاد عشنا ةفزطلال لد اجت او مماونسالا

 '| ان الاون يذل نم نكت نا توران ما 'بقلإقسال
 ' الهدم كلا لو لالخلاع بسااكما يعير شلل رعلر صقل
 ' ١ هلاوحاممتو ل موفحدي كرب نيب عساراذ كنا وود تنل

 ا كشنز ” بادبت ايزباطدلاك هرقور]ضنلب شت دو

 «١ تادمرب اع كنار تحسب ”:كلحفن ل صاوفكزلا هيل ظغماو هلواتحالا

 اي نرد عالج ذنالا لن اذ 4ميرلطاف همارتحاتيرح
 . ادافاربا يي وفشنتال ل ناوهبن طلال وسنو س انلالع سانا ضفان اك

 1 1 سس يانصنلو مه)خاذ 0
 *)اتتمالار رابع وسر سعن صم سفن: كار عير الكاشيؤرك
  دااهزعال ْ «رهانك ورح و مقرا كرم اناننكب امو هندل لما

 ا 0 ل اضعق عرفنا صرعال ةرمانعدعتاف دوعقلا كما ناو
 /  قلاطأونانعنرلت كنان علنم ماب ع كحالصفمم اذ ارم انثكنعراو

0 1 

 00 فعال و تفحاو كرت مانجو ل لجين ا ثيصوماصاكازكو ثيدلا |اره

 جا
| 

| 01 
0 

101775909199891 
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 ءاشالا ترو ءايعلاناع هعانتا لبثت عوبشلا ةزمزلا كيرشاكررن ظ

 كحالصو عشا ل يرع ناورمالاركتذاكموإ لدريلكددبا!«علاقزقو ٠
 شكل كادو لنعراغ اتميرب عار سائلا نانويوح ل عمالصأ ٠

 اره نيقلاوور ومالا كبرت اكمو لوهان دعس الثوري ع هاب لمرات ٠
 للناتو اح ةئاذ ا مصرع اىاو « داش إو حر عمن انغل وظن أقم
 كسر ل :ومراحتدسا زاعازيروشلاقن تتدختاذاوروظ تدل ٠
 امو اهانركذئل انوا اد ععرلاطلر صن ة لت معيفكت ماقملا
 دلحأ صر مئكفلابسسلاو دو هرم سمؤعمل من “ل نمابف

 دو نيتوفلارهاشم نادماقيبصقإو امادهصنزكوتماوشلا
 باطل نا نموشلاارزعبر رحل نلزإئاو نينس عليو هوزعابت
 ..الوع ناشالؤولخو هدلا مثمنا عش ثري ىزل ماتا هنناحنسوا
 ”ةنئاوحزجللوننرموه ناو تايرشوبلاعاسالا بجو عين اطلاذ
 ملس نشالل جدلا الت تكوسو ال انك تلد ام تان هلزبةندح
 ظ درحز اورد ن2 ى اطسل اليزبولا كلزكو كادف عرد ا لراشاو

 ظ كرانز عطتور وعر ننس ضافحاصتن اكو حنس شتا هسشن
 ظ ركاز فرج نساك طارلا نرانر وطب لك سس زا هاطلا
 لاوهانسائاحنس امرنا يلاطلا اء اكناؤاهزاحتارتعدلتقب
 ظ سصقنلا, لسفر نتن فيرا تجا نم لدايرتجا نبأ تاراسلاءالوش ٠

 ظ ظ يل اولابل لوقو ةزملاب لسن وع وجتتو مفلااله تسل كناو ٠

 م ددج انباةيرظعتائيمد علي ظن مريح تيجان ادقم
 ملاح دهوك تناو كدمس ولو كورسال لص كضؤ كيرلا لوقو ظ

 ١ كليلعلارقاب ىرقلاب' كلوني زككو حضرعم كنان يلوتلا ثرسسلا
 ظ لمورنا كضربحتونشلاناذ لبلاد لان اهشس ةزهو لعسيرق

 ظ 1
 ظ



 ظ كروت صا لضم 0 كابر الو نايك ام اههخ

 ا .نيىلطملانمفو تي فلا لأ نديب 0| دك كيلع دارزبعأو اكؤررتحاو
 ' داير نارشيإلا انسي اولها
 2 قيدتلادرحزلا العكس نا تب اذاذ هترضاكلا موقلاال
 المل لقفويإ ناجح, هل نا دل اراذاو عل لس ل خب نا مناع | لقرإلا الط كيضا امل اعلوط) ناو دار تان عب
 ٠ ثا زج ىو الو كسضن الا نيولت الف هلع للاعفا حالو
 7 "سوفتشاو راع لست ابو ايلف ارضالاوا دل اكزخ ندع
 ظ | تلاطل ااببر ]عننا ةصنلانم كل تبقب امد دلع كلن
 ظ كروس ا ٍجابلكاوورداعور نبرسادت الو ملك مكولو هلا
 ! ارسال ارجزيلت عرولاةصلكل ان إزرع رك نادطا
 ا لسان ايرحلاض عب :عرولاف عيولارا دم اههعتيررتازالر يذلا و
 اتاري غنم ةيملسلا ا

 ١ انك كريو ةوبا تامىزلا قلاقمي ننس ندا ثرخاوسا فاك
 ! | دل لوتناكو تالا اهنا هن ضا ار فلاإذكو

 0 0 لترا هزت اينافاةراث 0 20 5
 0 سمحشب الومتوابر هلكلخداعف ردو هل نسل ن اكو لجأ نأكيا

 / ١ اكزلاوإل الب 2 سسانب اللا ملت مس اقل نيامررملا له تاكو
 '  خلحع نعم نينو لاس ناوي اسبل اد يرتكا
 ١/ اذهل ةءادل ارحاصوع طرتش !اهمتكدد ع لاف نالذل
 ١" دك نا |ةعيدانكو انكلكوهو قمل ررملا در سحلب لير
 / ١ كزاازهاناهزؤ هلادله داك 5و كل اقبل نع تع

 يع



 مورلا وزير س اهنالاعمو نيطتلا اه لاقت ئلاوزقبلا ةزهاكأ ام
 مولا ميلع حسام لهل اشم ل عرولا, تحمس امزككنم لو
 ارو مبا محاصت النا كسه ع فاح وب ايمطارشان مكلف
 كلاطاخ ىت اكرشبو ابرطع امي ستحن ناد ن اع لا يلا غلرعاطملا ةزهج
 كيريص حرج اناسعالا ةبحد ناش خات ناو اههتيدذحل اةلنول كن
 اسكن تالبواتل انعألض كيلعت لخداد روزغب كتيلدو

 ن1 كتوتلالا كبروت د ةور ثلا علت هب جلت اب هن درنكل
 اهملكرش وعم اعلشسبوب لوح متر ناد جالا دب رس و

 لع دعيلكو ردملكأم /ناعت كوت امال ارحل الد ب ايلالش
 فصرت ناءلاءاو سالو ازكش دلبّمنلانم تركز ىزلا طرشلا
 2 بحاصو ولازم ناو ال الح تنناكانإو ةوفلإو فارس لاو
 لاش )انو نيطايشلا نشا اوراكل ي ديما نإ احن لا ةمولجر لع
 هرااوفرمشرلو أوبر ساو و لكو نيس ارك ضرخلتو نبذ مرا داب
 ْ ظ وب اي ضبان بار شناوماهلطد مرسال ا عوازم ينشب ميال
 ا لاهوت ورشا سهرنا [صعار عر عب مرفلا و ىف نع ارعرداربلا ١

 ٠١ وبمعلا !زرربةقلعتملال اعرلاعزوي تاع ت ادرل' نيد انس 5
 ظ راف شربل وداء ن اوك مل وتم اننو تاي ءاضعالا نم هنفرل
 ا هللا أ رمل ةمرلعب هس اانلو هيا ثور او طفي لع فك ن ! عر رشا دل و ا

 ١ سفن نواز وتغنى فاما هل لاهت ١ 2غ 'ةقص هب داى زل !ٌئُسد ْ
 داكت ٌءر متمرس امره اهلج ل وانسي رر ئه ههشلاوا
 نب ٌتراحلا ارق هائل مرار ماو اطضنت ل اهتئايرح

 قير سيسي هاوط هل مرقالا هنع هلل 'ىنضرم ىس (ولارسا ١"



 هلا تمر ام أزيل ة/ىاطسل ليز ىلا مأكو هعصا لع
 الضار يول ل ان ىداييدو لع ماعلجملا اهرب لتتالرس
 اررهولعر طرا اراومس ءرلك يرو أمد ةمافاب اهلا !ارصلرخاو نافل |
 . ىقو هءابفصاو ةءايلد ا اب هلءاصخؤلا تامالعلا ٌلءازه لاقمالا

 1 . نطرلاو كسفن ىف ةمالحلا نوكت نا دهاو رص ال وص هال ا ةعح
 1 | انوخادداع ب اخنم ايعار توكين اثلاثلاو هند عوتلاو ايكيا 0

 ظ عرس اهانلآ هنايفبكو عزب لع كلاش دال انشد هذا للت
 ١ ليحوللاماطال اذقا حاتفم لان يعست ذل اكل و ليز 'لاوحا

0 
 نم أزحاد لحر مون ادار نع ناكو ناوخا ل كاجو صحا نك

 ١ "الك اتحمل دل تت نم نول أي نو ضال لعصر لسدنملاب اطيز
 ٍ ١ لفن ولأ ناريه الهوس ملغ موس ااهناكابكرنخإقو مثثرحا نع
  ةريب سلادذ دادو حطنلا طس نييح) لكم صه الو 1
 ْ  ةطاؤةكرلا ايد سوشي لزم عجاف وح ةأرشد ةاونلاودو
 ١ هنبازبكيلا نعانمرت امك بايلاازه نموشوس ادلة يحام ةلف ا 0و اقيرول) نءاداهك اهولب وجيه سعوا سانلا
 جرعاو مترافع ت تاب كسمو روشلادخ جانا هللا ةمح ىدواتلا
 2 اما زعرصغ طاش الا امو كتحاحزخلاتو طار ابنط
 ايباوتتام قريشا "لهو طانحلادل لاقوتحةداعلل قر اذوهامهليا
 ظ طارخلا ناك المقو يكس هبل اند تيدتلاو هتك اهات
 / 3 :ىلاكد هلاهايز ةقشلا بح اص كل د نم_يقتملان اكو دسفن
 ماازىزلا جول انيولل|رلقنب نا انصرا ماه تاماركن و
 / "قرضا نيرضانم ا رضحب تام 'نلكألا ةساجرتاحطلانساع اهنا

 نا



 ا نهره اش مناوردا دمج نيدهوبا وش ان ديسزع هب نثا نم
 هدب و ولع ناتو الاضعبو عرعملا كل دو تحايسو لاول إوهددنم

 لنك ل خلف ديصيراع دج شتم لاحت هدا ايلوانم الج قا حا يسسلا
 -ابلازخا ليل اىا غشلا داع ةلبرط ةراتجف ةراحمو زوجت

 ىلخ د لابح ض عبو نيكني ناكا ضن الص دوتحاشرنعلعتن
 ممن نحارب ةرفس د وجت" تمرقف نع هدناوع ئزجؤ ويل
 لطخو دك ناوول تنم علل امن نالكاي قغلاوشلا سقف
 تينت امزكوان رس اي هللامسوعل اهلل اند سفنق كلذ
 لصق! لا :تدنمت امرحطفب انان تكول اخت دات 8
 تاكو تدنمتاموطدجا انا د الادثل الش وهت هوو جلا
 اضي) هناا كو دايلوابدهاانتججار نع ميك ةدعراشلا
 2ي/سشو هماعطن مهن ارغب للملاو نجل ماقال صا صنإقام نا
 ى املا اعاضا يضع نتا امك ءافاوت هل قلعيءادسابلو .
 قلد اك وقاذاد دسأر عقف ل علص هسأىلع دمشيارملإو ٠

 ف2 واصغر ضحبوأرو دج نو هند بشفر هز لس ره
 نك ةأرماوضحنىأرو قانرالا كلموشل اقف لادا هلوانب ؛
 . نم ىترخت اسلل اهل انا عرش سة فلا ماعطدل تقاس

 انف انزع عاحالاو قاعزلاءاملا بش اضرا»جراازه تارك .

 5 1 ما ا ييسسسسا

 سدجرم عاجلا كدهملاذاتسالا نبادل نبعد وجو اكربنم هتيرش
 هوربملا عادلا ديس ناكر اميع لات نيدهو'فرحلاؤشلاةيلط
 لك ىزلا وت حرتسف سبا غيورتو اءاوط ورك نكد لكم نااهنسد 1

 ١. 2ليزو ولك ناكو دنجي ماحطلا كلذ عطرك هعضري ديزبدع
 مس“ معدلات ىزيزاروكولا وجل اله قفتارقو اهعاسنعلكاعزلا



 ايتام

 وعلو

 / سايعلاوب١اهن ترجو ةطاز غاب نايرتو ا حاحا ننس ابعلاوا عم
 اا | ل دش قا نب دتعكو للارولزلا
 : صاصروكؤملا رونا 4: تدخا ىزلا هجولا وكن اكشلاب فورعملا
 , < هراتىزلا رصرتلا عروب ارسل هاما طخ نحل ناعما ١١ اننهوؤقحنحناازهإ وق ود :ىصجالا هزه نم ”ةباكلا
 7 هر نطأبوت أش ازه وقع اذادانركز مهن نقل اتلالخلا 1 _|صحاز اذ. دكر هروب ميفرعمر و فطير لل نسق احل: املا
 ظ و مها كرملا اعرض ل احتدسا اهرج ون ةيضام لاحت
 0 دااثما ىافنا كانك ام جيمي دصنلا م كل نعو ةكرصم كماقمل
 ١ لسمللطع مام اهانركرىتلا تامل نه رخا اص تامل
 ! ١ للانع طدحيو هدب روللو لا عتدملا نص فرب, نب ةفع ال] طاخابت
 + اذه بترتوووخ بعل الزل الو يمغإال الزنلا ماعلا انه
 1 لإ عيري ناز اماقيرح اماقمو لاحرحالاجو انساك احلا

 ؛ نك نزعل ان خلازرجوجيو سينا اقب هي ىزلا نب اجورل اء ادحلا
 "السي اه لق ال سرس سجل نمو فانز لا عظمال نكد
 ظ توات قاحورلاانعلإ : رأ راش اهي اقببذا مصاخة ناز ل
 | ١ ضال ايراد او ديسك وبا كر انملا ةزهنمويط عز طع ماعم

 | نم ااط سنو ددالا كلتل ديلك تنمأ مو اهيرنعاتىررتت
 ١ كابح لولاك دىتو بزل لزج نم ضايرحا ادع «نعس
 ير نجز نيؤرشلا نم :انحتإيد اها لهو يلا لت املا مدور
  راودالإ و ةلاجي (ةلاحنمارلد دوبل !اهرحاخإو مزح زغ
 / تحسو للاخ قلطملادوهرلا 9 دقت ايوورعَتم كالداد راوطالا د

 ف
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 ا
 ىجرصأ المك فرط ماهالولو وول ةنازخرعتإ تامر لف أ

 رسر نع لمد, سالم ةفدم نان تما فانه فقول
 0 نملاداشمإل اةزه طال رع غار تادإرا نأو فاس ءانعر ْ
 قبكتلا نعل اهرعلا اهتسيطنت انه اسف كثره اشيف هنن ' ربحا لزنمإل[قنريف هلي دفن وه اللد اهلعجيد اهسنتنإلا .
 كحل عزت رذ دلت لبجاب بسم ءازهىلقادوتخل ابترحو ا
 ؟تدوعرلا تطالا دعك رلطل كلا ص اكلك ةمابخ هلاثو| |
 اهتز اذان دال حلاو د اينالانيبغرؤتلا اهم حلم اعلا يولطملا ٠ ظ

 ميانعلا عار ابووست عر رولاب اير ملاءاهطما انكر يركع مكحلا | ظ

 كراع ا بحمل كانا
 نو هن قلار اوبال تناقرفلا ْ اسالاعان يك يوتنت ظ

 ىساحيلا لن 0 متتلرتملا نه ظ
 قازرالانلكوملا نال مترهاشم نع ةرامعوضجو ودل الزيرو:
 دل ر نفاعو دير امير اسولابو بحلالك تانرال ةمسشنبشنتا ٍ
 لك اطعار ابعنصاوبؤ وح عدرا ف ةرهاشمنمةارصعتأ
 روظع اككناح ماتملا نقار ىرشااوودعلا ان اهلا دتجّوحرد نا
 3 0 اراه مترخا الور حر ع م أوت وشن ابملال اهتيردا انس دبل اند ١
 لاتورشا - ديلكما:اصدل [لرسر يك ل دزملا ازهاتو هيدا ١
 3 0 كلو بلازا عر يملا

 كو ةمالادسا كلفطاشس تالا لمملا اذهل تام د نونو
 ب نيديلإب هنالد ليرد كحل لدحلاقازرلا هسا قطعي اهب
 7 لا ءارشالا همت هريبشن الو نييجصت يغعمنيترسلا

 متوارعو رعلاو مهتالمو هنن ارمعتسالو ىلولا شام امان

 ام



 00 ل ل

 0 مقيقحإ حك مخ بكل نأك
 مانزل ح 'ءونلا 0
 ظ دن اتي الاد ' قمر م زخالا هزهيزم فظلا ل! هزمند ناولالا ةرشاسو راغالا :ظحالم ين اذ لزانللاةزمفن نم وشل ةيزج ا ل1لدعلا قس لك م لردم ليلا هدنإو محو

 فرو 0
 فولو مح مرلا تصر مدرج لا ملع تلد |راكزل | حم

 همرع نعّدرابع ويف هثاذغى 1
 يارب نل !يفو قيدد هانعبو فطل ةيلاغلابأ رو
 اكرم اور از خلاب ىزخمملا كيكىزلإ الاول شك ' :يعشنسةءزغولا ذا سوصخلا لاهو صخل الخلا ْ يلا ةس/كنللو زل ؛اذخلا نوكي [يمىلا فصلا تحلع
 | فراعلا: رحاو«انغلا!كزخعملا اطضيهبىزلا بانا

 | ريحا



 + عا هي العاو فيما ةموهو اله ىو ظنرماسلا
 نصورابع ناكن اذ هير حوا هتقبقمج :عةرادع بشكر سنا
 شلا ةرننع ةراعن اك ذو ىلع الطب اذ أما اذ لمن: ترقع
 الحا ءاذغلارس نا ازمه عل ون انرنع نكي با ناناطعا

 يار اَهلاف ويلا ءاتباروسحلا دعحوردعب رى ةويحلاو هاما ٠
 نم دولا ةبّرم فرعا ءالغلا: ءاذغل اذن ار وس نارما
 ىف ئراملاوهو ةتودجلا كلننرمةطاحا مظعا هكلفو ويلا

 ْ لاو نانزلا مسفر, طيزك منعا لي
 ىف كاد نيفخأو داجلاؤ كاد ننمدخاو تاشلاوف كد نم
 قز/ زم بعصا ثا ذغاعفيتولانكلو ةحتناكنأو لومعلا
 | ظ هنعاؤإوتلا هتاصيماعا ءازغ لك نيعلا قرط زي ]رس لسا
 ا وبحب ةيلغامئاوعل اراوط ىف تي فدزلا ماعلا نعك|رس الذ

 َ ملال ةيذغالادادغوه ىزلا كوتا اءازلا ىل ىرتن ىتح
 ْ ”دوكورز بث وصوا ب ازغلا نااعطتا نفعا ذأومقلطملا
 ظ نكامت هلوقت 2 -يعتلل يكتلا دارا نكوا تانئاكلا ءازغ نوايا القع
 أ يرجع ىفعمايو اسم تارمزلاو كف تارمزلا ىلاذل
 أ فيلو أرعا غير وصال لززلل ةبرامل | فر ىنعم ةرحاو ما
 ظ فقرا ءاهدوهوف يشل ل خالو ةهوزعمزإو ة>وجومإل
 ظ ايفر عماع ف قو ريوصتملا ىلإ ة جم صلا ةرنورعتلا وجو اع
 املطبؤعلا ممدرل قحامةبشاَمراَسسْدا رت جئلصن



 000000 اذ وس سومو

 :ناكيراختموا ءاذغانم نم [رلعج نان لاحت هسالا
 ىلا هب تح دوحوواضارما م لول غتسوح ا تودأم
 ىن|د را عاو ةياسرسو ماعلا اشف نار ل اان قفحتن
 طبر تبت ل ىلا ةددا عسل ات ايح طوس لال رضعي نا
 ءاضباريىز تلا بلف ةرعاظلا تلماعل اب جراح اانا
 قانبرلاءاّمدلا ايل كل ناصالا ال يصير مام وا عسل ةوبحلو
 سئوؤنلاد لس مع كلل تاما ذا فام لل او لاومالا ف ةىدجلاب
 . نكياريالا :بولطلل وحلف ةعضامؤاب ممالف تاّيلخا
 يان صالض ل: بتلات هاك ان
 مل امدي ىصتسالوءانغلا ره هل عدت زيلاركا لع جاب
 قلل ررسلا لغرام صان وهو ل صو تلا حفرلا لخش
 «يمخحو بدال اررسلارس ل ملاه صفا نو هوز صول[ ذ

 لو فارتلا اكسيرلا اليرمد] فراغ ىيعححلا لاقل قد
 : 0 نائبا هءامولعم
 صان وهو ةيلدالا ةداعسلا هل تحاك اعةبزغالا
 ان هورايعالل عصنلاو ةيالررلاو داش زلابة امي كل غتترلام
 ءازخلا نه هل جما ذاذ تراولاو ررلع الص لوسرلا ماعم

 بحاص | لاراشماروما اذ منخل كلت
 ١ رارسرلا]خررظنلا يوم ناركلا فمصم نامزلاو تقولا
 2 سرتلاو نرارلاىفيلبالا ةداعسلا ه] تمار لارسو



 يتمم يم د 0

 6 جلا يا
 جكاللفلا موا موهوب فز لسا
 نذأن 111111 1 رن لاو الرطاخل كي -

 ىو عبشلاو هالّسالا نم يا
 ان به زيوت عقرامتف بشل يل لع هاا ءانت صا
 ناكل وصمت ةوع نو يور لا تراث لشنح
 وملك اووصعناذ هيلا اكوام ئوتو بلطف تاو ١

 تركع نحر م لْزْخ ناوالالع
 تيد لتس يكد كازه |صاو نيشلاهزهن كلغ

 نزلو تاما لا :اماف مامطلا
 نبل 0 ذاو لوضف عاريا قمر جوج داما تف
 لمعلا تهّصاو ناالا ةناللا سو نيعلاّ ع

 انيرلو كاوضنلا طاوختبنيو جزلا وب تمز راو مزلاو
 تا[ بىويسس 1 تاقدملا اولا ولا
 عوخلاب ه هيراحمانزق نذ ا هيرجمد' نب 0 نام كارجناطشلا
 وسلام وب ماناماع هلة شعمدا شرا هله ىارشطعلاو
 ةنانةءاملاب *ملع بيبا ياو هلا قود ءاتغنلو



 ا 1

! 

 نان ء,صلابمملعت دون موز عزل نصماورصبلل ضغا

 0 اعسارلص__زاتر ءاعومل
 ا لولا تاما |راكرابخرا هذه ىف لوري لع

 جوج ناكن اذ بارضلاو ماعطلاوهل اغا خس ا وهشنل
 نعاوجننال بيغلارلاعزعهل فش بلقلار ان ةلهاجم

 هن لاا هارإرسا نمله ثبتت ةباط ف ِ

 ناكتناوداشامالا هلك زيتش نوطبحب ون الشي نأ
 رك نادل باكا له فأن وصقمو مة ررطسا يم
 مرشو اعتمر نس دانع هىرخ لجن هلايب/ لقلي طضما
 ا 4 وزعم ردنا م خوي ا ضعي لاق ميلا ملم
 كرير اهل ريل نان هاوس وعض ايلا

 0 نوما اهرتف اوان
 فلن رارل تفتيذ نمل روز 0

 ١ راًضولعاو قيمر ةيننأننا اهلك ىلا
 باويحذا ف لاو نوكأ لاع تعز |ذأ 1 يال
 للاعت ىلا رطخوت :لوطخ ا ةورح ةيبم/و ةيسضاولك

 1 ا

 ١ 0 7 ع + وع هنيعلا بخ 1
 ظ ليك يعم نن قراوف سوس لامن طخ نكاو
 0 و ةلحومل اذه كل نعف 2 اذاكومإ ]بر يوصتالو

 روث



 لكو طرتلاوش ىزلاىرانا لقلاريثأ:كيكر ءاشامةيوصىا
 ليشمل ىزأا يبطل ارقلا زر كعب نيذك عيبطلاب هزعربعي
 2 راق امج تلا از صنت ايئالوسلل وسحلا ملا اّملاام

 ينل اب ةنعربعملا حيرل ىولالاراقلا هيف لوز زف اكلّسأن
 و

 ٌةيشلاومتل ءىكربغو رجل انو فاول جيراوش انهو
 نيغ مهيطغإو ناسا اكزهوئالفقلا ءاف لاعتدسل
 ىهزعلإو اسرلا وحلا نمإ ها نوولعي نزلا علا ةيردصب

 روج كج 0

 بابسالابال باسل ال نع ءاشول ا( كلتل اعتق حلا ىوتو

 لفن بهز. الف ءاشن مز مو ءاشس نم] ضمل
 هارملل وللاو لجل ملقلاذ توعنصي امئيلعمدنا ن | تأرسمح
 نوكلّجو هتروذ ع امو كولا بالاك خول لعزل نوكلاقو
 عل قلل امول وكت نك نوح الاربش احول :أرلا

 سما مقل وم

 ءزللا هياعمداوهيو ةلئلثالا ةصاخ رشع_لا جيلا
 تقلخا رع تان كعنامماعتلاقاك رس لاعترن!قلع
 اخ أ لك فصن نمل اء اع ىسك ءاوحو كرسي
 ىكصتخالا:ينلا ةعرد منان لعن الإ

 تارة تبا مهمه لاحت لاق اكريولا نصملنبح
 ل 1 ُ َتنَضِحْلَوْلا قياس شوا حبر نمو: عرف

 در أنه فو نلاعئايإ اًساواه انعم ماصتغاالا



 00 ولا اال

 0 : ننولانعالا امو يا
 0 ليسا هكقرصل
 0 200 اةعررر هل صح نو قمع

 7 | يلة 9 ب تعش 5-3 رع
 مهرلررط نمنعامصيف يصح! ذأ نأ مقلوب 00

 11111111 حا ْ
 ىف هب هكزمةىلكو مانزم احور هين هل مل ا ناذ
 اسماك كرتوىكرالاو او كاما ءارأو قوم اءأب م قلد
 هيعلي تايزاكوماقلا ل له اذ ار اكؤهم اندر عزغشب

 نك |رضنىهتظعيرمو هماللرا اواراها وامر [ضئ
 قت ايش نم لتلاو طل اذ ملك ىالد] نيعهتسلا ْخ

 دامو باكو هَقرل د صنم بو حول مالم ١
 موت طخعورارسالاحافرما ممن :لاربالذ هنأ ةرعتسم
 "1 رسب انانستمعلا 5 دام : لرَملا قاعلا ورح
 نهرضحووطعلازيل الازهر محلا نالخلا
 فتكهاللوا فاو ل ثس ضن كانعم قامو امرا

 0 وجون لاو جالا نرد ظ
 اىهورجزلاٍندو ىرالالقلا

 ىرزل اقل م ما
 نو هتوساذ 37قسم حار اطل

 أرياارحأ مقرعتال لزنمال هد قرلطالا ع ىدر نم هيف

 نمالا
١ 

1 



 مسلي اسراو مسدالا معدل فنه رام طقو نعال
 فيلو نيلقلا نزه فعن عبار اهرهاشن ف

 رثعو ناصح [و :نيمف اعز 'انأ م امنع دايثوارودص
 ناودحلا جررلامثع نوي ناصحالا غل هوزإ اكاتناصحا

 لوصمح عئ ةنع نوك وسلم | نصحت إل عزل
 فرو ةيلعلا لزانل خد ناصحالا ناوبجلاولطملا

 جينا للملا ناعيا تامالاو ملا عفنإلا ت انناكل ىلع
 لا صا ناوسجلا حاوملا دوجو 0

 0 :لإو كمر اداقدلاو ا

 <« ضنا اقلط دافلاونوكلاءلاعنى ناصملابغ

 وفود تاماتم ترد مماصتخالا نصمت

 ذل د للاب مقل عم نعئلو ةإير عنو ةأبنم مب بعش
 22 ا 7 ةزكومغر بألا

 ك ان مداح 1 يعمم 701 | ثرولا

 * 1 باكا اره انونكاغش 7
 ىليفطلا نإ_لاعادل ىكلوارلعاوراغو اهزباصالا انتميرط
 اري الس ذااهركؤم لاما ملا ةفرعسو ركزلاالا اسر بل
 م 0 و مرج كلير يعم رح

 ا



 تففحتو كم تنصحا| |ذا كنا ىنادمتنا كتب هاج

 فاعلا راكب ضاضتنابا ساودلا راع !ضاضتفانم كلقن

 زهلنم قرت لو م ا الر مولع
 مدرنتلا هضوق لح وتلا برس اعربلكلامقبعحا جاكتزإ] ةلزنمل

 كدا َىعيعحا فضلها شترخا 5 0

 ًانفلا برس لع هدلا داش نمار نر انكايلاملا دوج
 0100 ل الا

 لصجإو رنلعارط ل سارم ازناوضقا ذا تانئاككإ لك تادوصوملا

 ماعلا |ذاف ناكت هب ارملعتو ل عارطيلسرنعيئشلا

 دوعي ا شبر نئاكلا شعاع دوتساوةلزنلا
 نعةجينزلا ساسحريغو مساس ح ّة وصون امانووم
 7 5 دبارلا نع ةرابعومتو «رزير امتدح 0 هنحزاتم

 تعينت تازلوملاذاهيلعز ئازار عاأهرسإ للوتفامنب
 أ 3 1 لانا زافسن ثن وايل اركذ ذا دلذمواولع

 5 تير تفحر لولا قانصابس حت ولا

 ١ و عب نم اهالفما ًارماو

0 ارحاو ضاو عيا فزع دسم ل 1
 

 ةرلقورداةنصدوعومزهو حناصو تالا نع تيبو
 نم ئزججإ[«نيريصبل جاد دز ين رسال علا حيمجنكمشو
 قول ىتح لجون نمالتد وجو فرا طضالاو ا

 ةرّصملا أد ىعولا هوا ىلا عاف نها شمل اذ مولا

7 
١ 

. 
| 

 ا



 نسرلعوث اد سحري اوفلا نم يبطلا هزه فدل صحو ظ
 سا مقرعلَصملا كوزلا دوحوملا ازمل لنع فتو اذان تاماتملا
 ليم ةدارأ نع هصاصتخاور دات و ةررتزعةجي ةدوحو نأ
 وهل زرا سيلا هنفاذو و رطضا صيشملاعو مكزع هناتناو
 نعالو نيس درع الو نيلصا نعال قلطما وحول رجا غلا
 سريا تايمالاو ءادالاو تامرتملاو لوصالا لابوه لوبا
 هيبزنتلانرعديزنب وهي يلع, نع ةزنزاهزاوهريغ نم ةزنملا

 ,ىيلنغاملاعلا حب “ث .قلينب]ك لص حورلا«
 ءر) فقةلاىلعولخ لام < تيورحز مهين كلا زول
 م "د نع عر / هيثتطنناهناغنا“
 <ميوملا جملا ىلإ ظناو < ءارب ماع | ظناذ «
 ءمختلاو نلخلا ةنيحوا <« ميت ريحت أن جل“
 نعرادقطارها و ماقلل انه ىف هلاك تفر صحا ذأ
 اهلفنوكرزكنعو هبلط نو هته ثسزع باغو قلخ ا عيح
 عشإو ىلا نيام ىقعصلاوىحلايفرضولاقعصا اكو وسلا نحل ةع صو عيرخد اكد وز ج بل هبر ىحت
 هليلاقن هر ل الا هر نعمرد زحل يضحي حرراطع
 مهاعلا هون ادمم ايلاقذ نيلاعلا بر ا هنلالا قارا دجلا

 اذاثرحلاز انىحااب ملك نالالينحلا لاقت هددا عميل ىتح .

 تيب لكمددا كفو ىناياز يذاشا هلويبرل للا نق



 زلصا اهل نسر نعالا تا دوحو مول اعلا فر بظبرأ هنأ كل
  ناازطي ةدوحجرارسالا نم كاةانفشكام مرفنش كدوبحو
 ككاو كنذج نمربلتسلا دمر لزاورايغإلا نعيردخلا
 توربو ىوامل الخلاب قلْذَعلاو تزلماعلا ىف د ارتهزلا

 يىلعدايرثالا تصياوطنلاىوقترصنلا احيا اذان انطاولهاظ ٠

 «,روهو حلا لوعيهدنإو ان ةاماعانع تنير ملعب وهام
 4 نكيسنم نكزقلا 3003 © 5 ١

 هكرتس) ىولادع طرا < هلع هتبراك عيا«
 < ىوللا لإ محرلعيرجتلاذ < ناس نحول  نانجض شان“
 وتلا اورتوم بوننعلاولظ <: هي تلات فقومو ةلنع نم
 امثل نت تنأو كدر فيقع طن عت ناهنابىّ[شكلعل
 تارطخ عش كّرإ مْضولعفكتعب كاويرارباعكلقعب
 مة ععستو نايصعلاو واذا ا ظريشتو ناطيشلا
 تايضر ومالا بصت هيلأ نم ىلاريصملا نع تاقرور 81

 كلمرمو كيلع,ميّورام تاعارمو تاروت احتتابزقم نمديإل
 فوعلا نعل س قت ضيق زم ءاضعالا اسكت اهدلكتلا نم
 (مثوزأو لحال المزح اريدكت طسنتو تارولغحلاو تامل
 ىونأ برش لحال ملل نم اشلانم نكو تاعامجلا
 يلسازم كئاوخأ ياوعدض قرف شماو يمال مات
 و كنية لزثالو فصرر ا موب تاو كلإبإع عساو تايم

 طاردصلااحسلرب كإتسأو عادت( نأ مويلا كاف لازنالو
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 اذ | كنا دعو ايم ضوالافر شمال لبسلا عيتالو مقسما
 ىنلا.لعا نيد ارريشا ام و 0

 لاعتمساناوؤخاو قداومإل ب رعشل ضاق و فيل نمر عارإع
 ةيانعو كب هررا نم ةمركتر اضع الإ راسوف ناك لنانماع كعلطيو تاباركب ءاش نأ هلدا كهركي ىكرهتركزاملعجككس اذا
 ياكل او ءاويرلإو ىشيلاو ضرالا طو ءام اع وشمل ان ثوكلا يضالتو ماقملا اديب مصتخلا تاماركلا نك داؤق ب تبي
 اهلك ىلا هجر فركزت نأ نيب «اسوزلا نعت اماقلا نمل ف
 لاعت هدل نايف اينم تنلح نواورل ا نالفاسسانلالنع رت شل انه
 هلزانوكز ل نراصتخلالا انضغو أك زه معب عفن ءايلوا
 زم فل دبع [قفوملا لازنال هذ ناب فع|ةلز انف ةيلعلا
 تاّلخلا نموا روأد اغا درارسا ىلعراكياس تاماركلا

 هرعر نوكيف توللملالاعيلل بابه جفيرتحا نصت ةروكرملا
 تارنجلاىلا عراد ةدارشسلارلاعؤ م ىلن اكام دل ةرلعهيف
 انه د توطنزف كانه ره تكن وكي انه ,نعرسز كملف
 ؛ مابحرلا ضرما فاح عر ارلاعلا كلذ نقف ه] ترزرهمالا
 ارئارسس فرعون طادو ار هاظ ارز ا ةبط لع فقوواٍر وث ا دح
 اوضعاوضع فيرشرسو ىرطل ةكميزماريفهددا عدوا اه]كو
 :ايض نهر عندا عا لج مدان اصل
 سرعت وكلم ارماعو باهل جيثءاملا لئلا هثروأ قلخو

 ةمومووماهيطملا ويحل فرعف الاف عدول اعلاو ربحا



0 
 لو

 تازللاو مارال س ىلع مثوثوم لا اريح فرعو أب

 تح تلا قع يا مجم ءايثلا ٌمرعم 6

 ف هطخناورعإكة رم: ةيهنملا اهو فووماقل

 موثولو ةهرزؤرص ةرشنلو محوتن نه ىو قلحتن نمو نوعولا

 لصيد تامولعلابإ | صحتامتإب|هطيصحتو مولعلا هنفاع
 ةسنرع هدر اخوهلو تضم تك و را 1" تيوز نم

 ةراع هقعسرورلا حلف رابالع كا هندا ءاطعأ كو

 لالا وكول توكل رلاع يرطب مرمديااهدأرمج
 ئاعلا كلتنمأَم لع هصقنن اذم املا كلذ رومحَتاذا

 ايس اعد ارْسلاملاعو هيعمملا عبج 0

 0 ارو ةتملا ]هلا ئ
 اهاكعاذ كاددا عب امكرئارس قف اذاوزي قات !ظ

 صلخ قحارئاذار) تنتليلوأر هوجو عالعا/ قلك تح
 تس نغو هما عاوز يجند توكل اهذاا زك سعه
 باب هل فن اذراويل ف ىشلاهل بعيون
 قاقح ك ]دلع فرعيذ ]ءالا توكلملا ق عايررلا اعمل

 دار ئسالارسو ءاوتكالاوجوعصلاو لوزنلا منكو رارسرلا
 اهو فيل اكتلا ترص نان مور ييستلاو نكمل ديزتلاو
 هيلعىسلاة هرج نمءاوتملا نيعاع فقدو |رتئرضم

 تواتالو هلالع | م. رجلاوه لاك وسسملا ةهجنمل
 بلقلا بحاصلرسعلاوزلصاوسركاا ماما لك بحاص

 الا



 هزل نم مث صقن ن فري طعت مدا ءانكنا ازهر لعن ىلا
 00 لعأو رديطع نة أرمملا قاع مرت رارسالا

 «تَنتاو رارياكف ةماقمهل محا قل نصركحا

 كانلادع ناكر نعوانرذعوشو ةكرحردر س | دنهل ىنن اد

 ملام يولعلارلا علا ءاقدد] كحالنا ونت يك كاذو
بش تن ذ لاو ميلا ءلضوللا مصل مل انه 2

 ثيع

 سلا مصلا ةداعالا اول قلختوا اتعب ماع ينم
 ىلا درب نيكه ناكاذ اذ بيزعلامما يؤول د صد |رملا قط ىتلا
 كربلا ك رج دلوهر ير ام ما كحد دارس اع
 ملاعلا كإذ نمضيفلا كإ نر عر] هيف دل بولطملا جرا

 ىلع قلقا رارس|ى فمن ري ضل ع /يلعر جاور ربل هوا
 لبربامردق كوه اغأو,دلعإرضاا ىلا ةغصلا كلت يتسن
 يلع وها تلا حفصلا كالت ماكحارارسامنم هيبرين | بهإللا
 سرا تااكولذ تارمارلوزلا حفص |رنماهو د |رشلارياعو

 تان بارما ددمد_|صمسلا عتوفلاخ لوا ىف ار انل ةدت

 كاتايروعةترمزك قلئلارارسا هبرة ايهالاءاغ
 اديرفاسرل ناومل اك ىلع كاسه صح كلل ةغصلا
 اناع مّميطلا هزه اها نم انبإم لكو يلع [رحوب كلا
 انا ضرلا توولوداوبرلاودالا وعي ثيابك

 ت افا زحانشو مفصلا كاتى هل أم ماكح ىلا مع

 اعز يقارطليلعم الزم مزمو عن ماكل اك مزن



 مسن لاسن تافالإ نيفدلاع عرضدلا. طلو زن ظ
 ”ةءاجلا ذب فصم 4 يتسلل انين تاةز اذ ةمصعلا
 كزدو ءأويرلاو رادإ بع ى تسميد نك ك إد ىلإ رالف تلال ما
 تالا زك )نعت ايزل ناتو لنيل ىضوال هل
 تماق ةموالمتاهرغم عاتب ها غلط ةروكتأملعم حجات

 هلو خاعلل قراذنا | عفلا كاد يكييزا تاع وحلا ءار ادب
 هيصعموفل ىزلاعذلا كاذإربلا وز صولامن بك ميلعةنتك
 نبكدإ|فغوازهه] قفتاام:ةضح لعن توامزلول هن او اعرش

 انلعل نا لاعنهدد[] ان ةعيرشلا ب, فله تنزاومىنعم نع

 تاامأو لصفلا كإ :لعرتسف انصم[فوطتولو نين نم
 , اهيالالئاررلاانرشا يل | ةبيرلالا تاماقملا ىلإ [صّتو فص

 القرض نافالصا ةماّسا الار شت الفونلا متارولاىراقح
 بيرت ٍناالا دنع زصاهلول ريانا |ملرلا مي فو نم
 نموهو جوشو وعمر اماولصول لوي نارإرلا ناملسالا
 كّمفو تكن اذ معي ىي ةدوو ما مدعأو وضل تارأس
 نصل |رقلزتملا |سحتىلا تاذصلا الزم ام فصنهدلا
 صايع نأ مل حتلذ تاماقملا نه قيافحاع فب ايماكح أب
 ظ لكلاو >|رسحزل انمموسجب نفل ىقراخا داره اجلاماصمال

 ةسبانللو عدوا مك امللا )اعتمد نأكل ذو ترلماعملا ف
 ثوك ناذلا اماقمربر ظل باتكلاازه داعم ات اريلعو

 الشم نيعلاك ةبسعاش هيلا كيروتولا ةينرملا نيبو هنا
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 اهيل ماك وضناو هن اس ارد حام دنعتفتواذا
 ةرمه اشملا ارماوشت همه وحو ما طك نإ لب تردابو هيلا تءزنو
 ةريزبر ضنا نانا راما كلب تيطعأت أو
 :قيتح ناب عسير صبا قدر صبلا ةبرعيزمإل حملا
 ماعلا لنعيراوشل او وم أم مدلكلاذلو ةاحانملا ا
 هلذارعضاومداشملا عضيرزهلررس اهنباتهلقباطنيلعل

 ناد 0 ىن ةاجانما وعم باو ونوره املا
 00 نادلقع انتوج ناو كا: بي قح
 00 وهاحأو عمعومناغإ 0 .ارصب قيقحتلعكا ذ دد ذأومل
 لاناكةرحاو كل دزلا تا 4 اوةرهل اشو ةدوؤرلا ثيح
 ةانركد امك كتب هب اردصسر هرمي باع بف مشع
 00 0ئدصسو ةىئدنلا نيصس نامل ضملا وكنب الذ
 ب اال ربك تدقلا كنب نعة هت
 2 لاسنلاو همام نزهل محر كس ]لوبش مالح
 مصولاو صرصخيا طر عامر جاودلا ارو يرحالا ةمزلقملا
 نيسلَمملا قروكمراكسال انماح ل سنلان اع وطلع !ز
 ةيجسلاو ءاصرب ظاغاوزيبلاىلكل ريوس اهو حلا ناربع
 ف ىلع زل نيم لذع تأمولعلا عب دا انكر
 نربريعوهراب معلا رسعتزلا امو اوةلاخا نفاع رفن

 تثيعلاو ملعلاو نوحتلاذلا هملسبدل بدرش ميسم نمل
 ةرهاشماب للترم ذانيعلل نكت ةدثأذةيان أنهت ذا



 ام بكار عل ف وبلا ضالا ابطا ءاكأ اذهب تن حجرا

 تاابعلإذاضاو تاره |ىلاب ههسصخطر ادبعلا زرع كيت

 ةللذو هانربخاز كه علا تا اود 'ىلايلا وطاطعتتأتا
 0 اومالا ىلعوتو ميِقود ناتيرعم كصحخن
 تاريغ هلو زبإك هين كابو ةصاخرملا

 ذأ هل لولا بد اًمؤرعم نم عزك ارق اند نااضنلا
 . ه0 ليزل هنكاو | زه فالح ةريثك ايعا تيوس

 مانع نادل هيلكس ران و[ الا, طيز حاارنمزمتوا
 !نااىكاصو |يظعانلعيدر) | ضفاكو ملحن نكي
 ٠ م هلامزماما ةاحلا اكو اعطل معطل هامل

 ئاكارس ىتمصلا نام نزل ايلاطرشرو ا زاهاح فأ

 اركخا زر ني مح اشواللا نيرو أعرنبو يللا ورح

 لهن ءاش/ن أو سلع يشع امنا هوك تكول لصمرتن
 احلا لا اوما ءاحااضياكلزكو او تقول بس عدي هك

 هنأ لمت انالنبالو تاماركلا اوم, عطقاتلوةيلاحلا
 ناو وأ شنمو اهيزخأ امانه زمور راس( ليف تلصح

 اهئارسو ايلزاسعىفطحامتاو رش قراعلا طحت
 طك ل كرتىحدل عيل هر 0

 فروكو ممن رز مفلملوأ اديرمالا دام كادذ]ن 6

 تارت مى لاتخ ةهرا هم امتي ض
 ٠ مالوش لماذ مار و داوقىب زخم »اوبل ىاومت

 ظ ل



 . ايلاواضقو ال قعءاضَق تايسانملا ةفرعم ىف يضامناةيكحلاو

 مقرعم نع رمل فازه ن نالخإء فن زاعتيرران لاتنسو اك
 ملسا ان ويا ولك وذبح انك عقاوم

 وعمسأ الواو لرش هنو مولا مارا ىف لاخلا ءامزا ىف
 ايسر ع اقلاع لاو ول ديهزماوإ واذ و
 0 دام لاقرانم انتي

 ا اوستن 0 نذلال 1

 ص نوكىضدر افك نماونم/نيزلا م هودلا فارجو ا
 نحت لاقو نولعتد أون يرانا برتوزم لات ماب 1

 فئرو ؤووتسيزغامل نضام هيرب مسيدنلا
 ماىض ا لاو ةيتتاطمر

 تاي ببرشعرل مايد كأررل ماب لكي لاو فرع
 هوزلت_ اللا عطق ماب 2 0 انلق لاخلا رك يعش

 7 0 ودمر تب
 بتراب تزعم هلك نمالا دس | لعن ادوارنبارصو ايوا بت

 تادأس تاماقلا ناكر مانركو نو لعق مست 2
 َتّيا ءارسو كؤاملوأو هللا لامر رايخارارعا ءاّمتاراوبا

 درنملا لاعتلاريكالاريسكرلا الاورحزلا تيريكلا امأو زل لو
 تاذلا حبي 34 علال تانصلا عيمجكلأذاو تانتتلرلا نع

 بة ساا اوووي ءادنعلا سو علاوبر



- 
 أم

 اهيطضم ناكر ىف

 كازتمر

 عب 4و رعد هع 55 1 ز/قلخلا لنع ةدورعملالئاوحلا
 يطل« ىف رحت مل هبؤي ال فشل الو ان انو فضيل 0 0
 الو هباسيال ةراوحلاب ىريدلونلربو بولا هثلونت ا

 - لوقا ماقللا نب بحاصووو ا
 ميز ءاورلا قلك قلخر هلو م. ارسل ءاويرلا ني

 هدربامم ضير توك كن“ ةلوق 0
 ءالرتصو 7 اوبر احا“ قر واو ةوواسددل

 ركاوتكو تيردك هلاوحاى ىنطصملا دارملا ازه نا اضن الوقأ الو
 تقود نوكرر جنم | ةماركا زهد نوك تسل "دور
 لعن وحبل كا ذوإزس/الك هرتتنأام أواممزل م

 ديمزلاف ليرم اعتمد هلاك عاج تح ةمرلا بعام
 |١ نيكيؤا |هنءاصاصتخ ىلا لبعلا كال ذقدأ) فاو
 ١ شكنم كلذ هلركسالب امسدا انفرعهَت دار نش ف يالا
 ]| كيد 0و هاو تمازش كاوا هر ىزإ
 > |رصراعلا عيالا دلصالابرلافريكوااريسلالا منالدبجلا
 ْ أ” وكل ةلدرب أذ الوم

 الفك أ ةوهيرملو وعم
 00 جلل اى اةةنأكن فضكا 6
 ا وم طرشي رسا# انج
 هلد اوأشرلكو شب كلذ نمزتكاو هناكبو 3
 لع لاه هلدرملا كلذ ههنإ. ]مقا دارا |ذاذ ك] ذ ىلاعت

 نا ةنك



/ 

 ا

  نيعيكحازيلو ةتدارااع هلراح ملا ناكمازك ةتممدنع ظ
 هنلا نالاكهن ا اور لع مرد طصمزلا لوس قحو لها حلا ضعت

 كلذلو إلا عوقوىلا يأ ءايا اطع|زل| ما هنملبرنامإ ريح بحي

 همر تخبر ثاريملا قف نيلحكلا ةثرولا نم نذإلا نعيقطنزم
 ىلا ىشلايرلاع زك نملا نه لع دوعولا اره يف ىسو انما
 فرع, ع قلطتن اخسدب ىزللعبلاو هي قبلي ىذل يعل هصخب
 0 !نم املا تلثلاو امنزلا ءاملاملاّىحلا لوزن مهَقَح

 هنأو ىخصلا ةئسملا قرط ىمءلوزنلا از هه نممطط ضخ اذ
 ىلا ةيشلاب قئإط ةدهلو اهلا لإ ة.ا فك ايذرفت | ةثالث
 معسولع هللع ماقأو ماسبإلا ىلإ ظنماب قابطعيصووحاورلا
 ولطورغل هيلي ىزلا هتاذ لملنمؤاملا ثلثلا ف لزنف ةضرا
 01 ةنسزملا هضرما ةرثرما هيلا برتالا هثا عكف _يشنا
 ايرعن ا ةرهاس نيع نمزف قحلانع هطخ ءدانيفايمولع
 نأ نم ىدلكه حرس حبصم عمم هن فره اشم

 قنا يطسأ ةضوستم لد نميز قوز ةقلنا تءاص
 نا وم !هبورانرشطاعوا قل هيزغ | عياجرطدم
 تاكيرف إلا هبا ةبنس بلك نمزم دوعل نأ

 كل عوام هل ]صحي اوعلا ءالوفل نمدمون نم اظاسَم
 لهده عرب يريْخلو قئاتحلا «زه طع فتو نهد
 لصلا بحاص كلف قانرلامكحلا ةب يرسأو ثار



00 
 مقيطلارارساب قلذقل) ةييَمحل ىلع ىاسلاوشو مرقلاو قآسلاو
 0 يم 0 و ناز تا
 ىلع ماقملا اذه جبان املا انلعاولو هفاصوأ نمل
 ١ لاهل الغين مفاخنانعلا كفل فزاجيالاوراصتخالا 1 اب ل نبتت دولا قاسسا
 ظ هونك هلع رحام فش كى تمل علا حز امن كىذنو
 ««__ملقلا كلفلا إس لصق هدد ا عمريسلا تكد

 وملا»عاذرالا دعو محاد ءءارطظن نا ةارم ققحا لك 4 51
 2 كريخا و قحلا :اذص هناذص <قمتاو ناوكالا الص لاز اذ | ١

 | ” اركعّستقولاو نكرماكل «ةلعاذوملا تانسرهلا شي نمو
 | لتعم اسواالسل/مرم تازلا ىف «ءاحيطو جزل مامر ه اخ نمو«
 ارك الوؤعالا »دلتا قري ل هبننلا نعلاجت :
 ءرَمعاالو اصاذدوحولا نع < |بحجتحتانرلق كلب فلو
 ءازا ربل قكببع بل ةام<«اوعق علال نيعلا عباس <
 ١" نر نيعبصا نب بلقلان أ كاناو أنفو ىنإب معا
 22 ةعازانانهغازاءانلنأو هماتاداثكن |نمرلا حباصأ
 ظ نم دولار ظن عضومو نإ_#ف حو ناطبكلاتيب ناك
 | هتررمارب مو هينآما ةرضحو ةروأسو عمو مننا ةمصرم
 ٠ ممرولاينلا نمؤلا بلك كان هماذا نأو *دورغة نأزخو
 ١ كعب لق عمور نامتاو ى تر فعسوامهيفلاقدلا
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 أدوحوم ثرح اب سسك ىرقلا ع يس باقفنمؤملا ظ

 ى”/ئاطسلا ليز وبا نوبشلا ع ىقح ماعلا له فر
 فلا نامداوحابوركعلاناول 1|: نيج مشكلا

 بلغته محا ام فراعلا بلقب وز نم ةدواز ىف ةرمفلا
 ةمولع ةعمو د مضونو هللا تير ىصصخحلا لمعلا
 هبل ةراونا هي ةتكئزلاف طيرمو ةرارسأ ةرضضحو
 |ذأ هكيلمو مسجلا ر ستر ةئدوهرشملا هَنأفرعو ةدوصعمل

 تافرلا نم ةمزلسلا عم نوكك نكهل لوقدامناذإماىضف
 0 كدا فين لحل ا عالص هعزاصب منأوملا كانو

 ئدامروبظالو نوكسالو مارح ةحراحلووضعل نبل
 ءاعيلاوأم_ملاو صقل ]ججومبو ةنردأن الارث اننذلو كحرإو
 ل حو ليحّوبلاو نايزن وكبر بصلاو ىكشلاو فوخ او
 تابسدلاوركسإاووهصلان نوصوماوهف ليرجلأو هبزذتلا
 سضالاو لاجشإم كراحلاو دوه لوزنلاو ءأرسالاو وحلو
 ةبرحلاو مركلاو ةمرلا بحاصه قحلاوىلكلاو ةببرلاو
 «الطضالاو ةلعلاو عباعزنزلاو مكّصلا ناعو دوهولاو
 لسولاورسلاو بدالاو قلتلاو كريو قرتلاو نازتلاو
 فاغلاربرمو ناعم ماعوه ةريخلو ةربغلاو [صفلاو

 ربكلو كشلاو نظلاو ةلضغلا]يحلا بحاصاضيأ هنا | .يكح
 جرار بوشلاو ل#لاو بحت ايرلاو قاننلاوزفكلاو
 كاندالو هيلاهدد ظمرملا ذا الك ةمومزملا فاصوزل زحتو
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 أما لاحد كاف اطاماذ الا قحلا لوس يوه 0 ةيانعلا كنزا فها حو ةيازيلاو قتلا هيرحو هنم 2
 فاز تيعوتوأ ةعاطل ابكدانحأ فرح لكن اهاوربخ 0 ناأكنأف اامثلن اكنأو لا اي
 الا |هةسعلامملاعيزم ةرثعلا ةئارمالا

 ةرشح و هيد يمح همست امو فيلكتلا نمهب قيلي أم ريما لكل ةعاجملاو ةنسلا اعةماتسما بكي ةنداب وهلا ْ
 هوس ةوتوكلنإب رنالاف 1

 ا 2 ابو اوبح تروس نويكلملا مالا واح أور
 :اولابنحلا جيرلاو ناو ىلا حررل اك نويناحورل اءاسالاو
 قادما ةضناذاق وسرق رداع عزراد كرولا
 هيلع رواملاسل يدان تامل نم ء امال اها قهالح ىلا
 انور 1 ا

 ت/لصركرسا و اي جشم
 | لشاعبو بلقلا ىلا عج اانا دس انواضعالا ْ) ا|يذةاركذ لزغمو ةماكاكن زرس ديزنو ف رم
 ترودالو الصا ةحيض ول هيمبال اروتن ,ابهرملاكلذقالاو ا وه كلا مالخالا ةزدؤبرأ ناارنعدرصإع 0 لكنانءاضعالا ا لنا ىقث/نلإذ نمنكرمأ«الولو هيلع
 اقليعلالا رماه ويلعتساانةيدب داحس

 جالا



 مىريلعمسز اص هددا كويلات نزلا هل صاغ ةدنا ظ

 ىلا هبرغ تناكرزم ىونام فردا كل امعاو تاينل ا, لامعا اهنا
 اينوز هنت اكن مو هلوف هلا لهي هلوب صو هنا

 لهب, نبع هيلارحا هلام هتحإف ارحيوزننتأر ماو اريديصن
 اهحرججوا بلقلا عاري كرب ةنطاسلاو هانا لاعالاز ا
 الو مير ش ٌمساط نوكسالو لح نذا ءاضعزلل سملت
 اخ عشام لوا هنأخ ةتدارأو لقل ما نعتلا ةسصعم

 ةعراجلا لإ ظن هئاضم|ىلعمزعو محا ذاف بلقلاوف
 كل زعداركر عندي ماك ىزلا طانلا كلذ زمعةستنخملا
 باّمعلاو ناوثلاعقي ايلعو ةيصعماماو معاطاماطاخلا

 ريع موو ىلوزراةغنل لحج نيك لعتويدا هىرتالا
 نيلعلجلاو ارنعاوفعم هجون ةينارد باقتللالو لصت
 لامس لمع رعلا لمع ذأ نايسلا ىف كا نكو رمزا ثم
 ى ةنعافعر و ][عتمدداذإمعلا كلزإ رص اّردغ ايسان
 . ملام ةيصعمملت للا ند ناش ناناطا
 ىف أه لميملاماي بساخبالو هيلع بكال ارامما كت
 :ىلاو تين. بوعأ# تاعاطلا و اماوىصاعلل فاز ملكت
 تببك اولا ةيصحلا | تلنا كنك رع

 حا نعرتؤ ارنا نأ هلع هدد ىلصل
 هسا بم] اقرار ف اهب تلحابو ناسنلاوأطلا
 هنمو] تيكا رلمجن منة نزبعلا مقا ذا! .6ةيلع



 | ظ ٍْ ظ

 دل ناذ ةئ/ت تك اجفةئيس و ناوارغعال تبكرعإلا
 12 ل 0 بار ىاعت ل اقوا شعتكيمل
 نانإلا هيلع ركتسااماضر ا كا ذكو ىلع نم ىنعي ق]رصب زم
 7 2 كاذوراعتمررا لنعدي نخاومريغم نان توللاةفاخضو عفت
 7 نملا للاخ هيلع كركاغاوهبلج عفا كا لصقيرا هناال
 | ١ ثزحو ل كديلسم. لم هلوفو ناهالاب طيلة ووركا
 ني اقل نا تل فازررت ا ذاق هيلعاوهيركتسا امو
 هدلإزعاةعب ىزل لمعلا وهو نانزل اف بطاخن وهو كلبا
 مولعه سل صسأ اوم هيقلاتىلا عاطملا كلم اوشو ىلاعت

 دن ب اوططيم اد ناسيا
 خر تبن لهف دكان زكدا ىذه ناكاذاو باقالوالا هلكذ#لا

 ةعجا,هاغا ءاضعزللاهانل عملا كزانللو تاماركل يجن
 هلف ياك زعم نكاو هيلع ةلياعو هبةّملعتسو بلقلاإل
 ملاك نمل حلالا صدا هنن نا/صتخ كزانسو تامارك

 متشكبوةدلخو امير لع كلم كلك قرب ظتة هبال اكأزدا
 اضايلفازمعمو كلدازإة عمر ةيلاع ةلزنهو عش ماقمو
 | 2 هتان دحا ايلانالدتا ذارمصتخم تاماقمو لزاتبورعن
 2 ك9 فوت هاشرإ صؤؤصنل اذهل فاك 2 0 ةودءاوس
 اطورشر_اتلا اذه لزانملا نأ رس ةسيلالا تارببرتل اب هوسوملا
 لمءاضعالا ل زانم نا كادوءاضعالا نم ةررتخإ تمل

 بلشلاواربة ترحل تاماركلا اريل | صحت ناريخ نمار صحح

 ئوك

0 



 هصتخت تامل كيا ضحب ل عنا نم هل ريعمالاكل ذ فراج ظ

 هدلاءاش نكذب نالا نخعو هناماركرطمب اعدفوقوم هلزأ فهد
 ماقملا هيطمبان بماع ةمزتمهلزانمو بلتلا المل تامارك
 بر مةنواو نتلزناوةلتاو نيتاركو ماركا كف
 بلَملا ماه ءازهناف ءاضعالاف مزّمتام فزاخ تاناركاىا

 أيحازنساو اهوهلعل ةءاضعإلا نم ةيريعل كزانم هتاماركرضحن ذأ

 كلرانلازع [راصنضر م ازرات هيه ارناكت راصإيش اطل اوكزانملا

 .وهازهو نوكن | ةنوكلابهتؤرعم كذ زف بلتلا تادارك
 لإ قوفو فن لعهقوفو كال علاقوفومت وز قش اس
 راف هقلخ ثودهب كاعتمدد انأعسا ىزل تضيف
 لعتسا هعلطأميزلا صخمشلاانهارعام قول ]كةنع عك والا

 كيرظنل بورسلان مىفخ رل اعلا ا رظنل اور ةيذنم ةباركرلع
 وسب ولع كارتشالا عوتول رسل مولع نمو زتىلاعت قح ا

 الا ىنحا ةريضصنمرلاعللورسلا عي ةرضمج زم هزا يبول
 رسلارس معلا ىلعاوقلطا مع هدنارعزم انراكضأ نا
 راجاناو هنا” ةيدؤناامزل| حا مييرلذ ا لاعتىملا عمابدا

 ىنعملا اير زيان قخإلا تكذامناو بدال ازمه اع
 هقونامقنحاوهامر لعلارهوهرلا,رفعمال اقصي
 لحاوم بعبال هصخجرسن هل نانإلكنأ لوقن نط تنعايالو
 ةنوكهللاةليو معلط ولا | ننأو تارك لاعتمهناالا هةعم

 هج رح اهل يزل ايو ذ سمر س نان اركل عن ناطبشلا



 زاب هد هكا ىزإ انه هلعبيو ه نمر غنمثكالاالو
 ظ نةماكدل * ذيع دع تانك » و
 بولصلا باب يدا هاون د سلا نبل هاجس
 0 ان اهو مرات هدناءالعائأرس انولعي
 ا رصملاوضع فاه نك قلات انش اكن افق رئايضلاو
 0 اللا ابرازمدحأو

 ا 0 ا لسا جالو الاب لهلا ىاصرتاسأ
 نافالا ىوعرلا تيقباموانناكن لاو ني ايوا
 يدل نااداقع عترمزازع ناهز عت لير أتم

 وهل ل الملا كل ذان | لوقو كأعدا| ذا مالا
 انهو ةيذاكدءاوعدذ لاو كا فيرد ءاوع د فاقداص ناك نأف نزلا اريؤريل العب نم نوكي أدوا نبوفن ى 0
 سويف هيلع كحلطا رت هنأ عاقحلاناةيرج نمؤرلاعلا حم كبلافناأر نخاوبفرسلار سوف ىزيا كدال ىف خالاورسلاوه
 ظ 2 س 00
 ٠ لوول لبا و فب اتا ضال دلع

 0 ا ةها |صعرلب
 ل ارانلل اماومب 2

 ظ . دو ايل 7 تاماتملا حبو طم

 و



 نيمامالا لزم ناتيبو روز هلوتو ةيذاكءاوعلخهلزان نم ٠
 بلقلان أومن تاماركا زم ا صحت هنم كزلا بب انان عاو

 باب لكوكو تدار شناملاع) بابو توكلما اعل باب ناباب هل
 حاملا كا لأ تاق توكلم امل اعبإب ىلبعتزلا ماسلا ماما
 تاحضإو ناقيطهحكثر نعروظوفاز افي ناربلو هل عغ
 ظووحلاوللا لل قنرطو تاتوحرلاو تابتوككلا حافرالال ىررط
 ةكئالملارارس لطف قو حاورز !قيطإعمامالا اره كلسناف

 /ءالماعمو هلل وتو هيت ثكي ب نمواريعسوم ا حاصربصدو
 تفكزلا ناحورلا فنصملا بهع ةادابعلا ةزكدارشحاو

 هلل ذلامزمامو مايل ميلك مل خأ ودرج تا يلع_اغرخاو

 هنزل ى] ةبركذ ام فرعي ةشرحولل ز] هل يفز قرطلا
- 

 كانه ظِنافلملا كلف ف هازكذ امهم كرم
 جير اولا نكس ماقنل يله املا نام عاو ىلا

 ىلع هينتربف هبلق تازي هلا ةرأ ثوكر نأ لاعت



١ ١ 
 / نأ

 7 ةرصبلا نبع امهكرع هينيعالا ل صاوضع ه) كج
 1000 كايورد ميرخاعا
 ةرات ةلرمشس نم 0 ادب جاع نع لزم
 توعلالا رو افحأو اان هند ةرك نم م: 'وةراتو
 ديننا قرد دجوطسا زنا ب هب ممل
 مس وس 0 با طوع

 هاورزا نم مولعلا عل فيلو ملت اططخ ' فيلو لظش 359

 فتاؤةرصفيروللا سس اعاهيزمشو نوم ايما
 هلاعزل الص ا مزلك ةنع 00 ع

 نمز) 0 و يملا كيركيفرظغم نسم زو

 اوسمة لوبا كانصؤ طقم
 يونس ةنهو ىلثيح ماهر طن نم م"دوناملا ثيح
 لوا ماقمأمابو سلو اهزاعإو تاماعلإو تب ملا

 اسيباحصانيبض داتا عج داماقلا نه ىف نكوراحت
 ثراولا حن [ةوصللو 0 برش ا ملوملاف

 لها ةصخخد 3 ناماللا | ليه نمماتبلكلو ترس

 هبزلي نادل نمارذح 5 نعاني | يس لاح
 ندحلا كلذ ودب م مدرللا هل ليشمل ماعملا ىلنو
 0 طورشلا نم قوسأ

 ب وكل دنولب تمل وو ادلوأب :ىاماقم ماا داما

 نيو



 اباوهيعدب قمورملا نرعئالتحا ممم كريو نيكي
 لاعت هلناو هزت ءاضكام فعب يضل يجصتو] ازا

 ترسزوطن ةنزاعف حلازاه انما عيب لصد ظ
 معداطلا ره ليس لضحلا_زاك هزلالهوت كثنأو

 تكس تناو كرس عطن نم لاو امانه | تت
 فزلارسلاكإ ةفرعي نابتكي لقلازه اثم ةمالع

 ىزلا بلا امو ررص ةريضمحى نم كفو هيلعماكتت
 ملا ةتمالعن ةَساكْن يلا ل هاشم نمو دحو هزحرل
 هنمالع ةساكريغن لارهأش نمو تكاسوهنيو ةمولاب
 هيما علاق ىكبدا لئلا هر يغزمل اهلا طابو ىنالا
 يراشبتسا هن مل دو طااشالاو كانأو اطال ىلعدعتا
 كربلا ماتمأ هر يرشسلاو ئيخلكملا لاسذأ نب ةتضاوملا لع
 اذا لاترجرتش ىم هنعمراضر ىف هيئزشكإلا

 0 تي
 ابزلملاو: |زم هيلع ىرجيامكواضتملا دراوجاضولاو لاعت
 - ناررامازمج هلع ةمدلعو هلاحامرنب قيال ءاويمعنلاو
 ظ ترسو مارتحالاو بدال ا هميزل ناكناذ يدل دالالا
 ] ةسصش هنمدل مهالف ةسإلاتانصلاؤةدهاش

 تازل الهاش نموو كاري نوكررلب هتسالع ازمه الصا
 .تاكناتازعملاب ىر هه نا هتملع نيدملا تصبزم
 لمه ىدبو كرنب ىر جال نمو ايلوناكناتاماكلابوأسب

1 
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 هتمالعت ارإ!تصزمتازلالهاش نمو ةلطان داوعرفماقلا

 0 وهلا دام كإ ذ نوكروالا دوحولا فما تال أ

 هأوجيت ان لمه غلاه هل طن افضل فت
 َقرِصِب زكريا نانا هيعزي ماقمارهز 0

 اذاف تالفغبحاصتانالان اف بزكوا | «أوعد قف !آ

 لفن هاك وعد نع تافوادا نم ماقلازوش ىّحا

 هيرو امماب هياكل صاف كاوكو زعافغ دان هل ليس

 اغاو ليلو نتا ذاكر اكئاذ كن هلاحيلاىظناو
 ل :دارادل كتاكت قفا و ولذ ةئل اذا ةيرحنم هريغتلا

 لهأوش هندا كفو )يف كدإرم حقو لقو فيستا
 توداهاع دا ناناراع تادأجلا ةزمم بحاص كفن
 هيجرعمتو اك لن لعبو ةيذ أكاكاوعلف لهاوشنلا رش
 تاماقلل هنن ميوعدت اعفف ىف 0 نوعا
 تفاوكقولاو أ راها وتلاوة ةماّوسإلا زم نم وعادل

 هال هدد لصر مان ية ءاجلم لع
 ىطاربص ناو هيف لاقدزلا هزسب حرم هناعس
 ااوعس 5 وعن اذ اهقتسم

 قاطو د ةبصو لحجب اصو مكل م

 هيوم اوهام نم ةسيلالا ةصولاع
0 

 انه دركتلوهاما نر: عرارسرلا كعت نأ

 »و

22 
 ئىأ



 تانيا هصنرس ماقماكتو اهلانركدىتلاةيبدالا ةيببغلا ٠
 سسرسورسلارسورسللا ًاولاقف[ءافاصا ترتكورارسالا
 تكدام ىلا ىتنت نا ىلا له ورسلارسرسر سور سلا
 : 2 لذاه راركتو رار هرقل تافاضا تعمس| دان كل
 حار اةملابة درع تتم ارنا كل ىنبرعت عمرح و وخحم ىلا ةعجار رم
 نارسالا ذهن ىضعن نزل ضعب لا ضعي تاذاضا تناكأأو

 نال نكيرملام كلاشلا دلو كوزلا [|صيحرمل أمرا كإ] صم 0-7
 لكى شكا نكهو عباتسااوز تبر معا نكهه جنم هنأت
 تئولاحاص بهلقلا نأربنو ا نيزلا نيماسزلل زا رصحعلا
 “0. بطقلاراسي اعز ماهإلا اضيا جون انكر مؤملاأرمو نامزلأب طق هب نام هّناذ قلطملا كازلا فضتكريعام
 هيلا .هنيييلكمز] ا لالا مامزلل دل ىزلا ةدارشل املاع
 .ىعرارسالاو تاماقملا نم دأب د امنيمامإلإ | صحاذأو
 نمناّرلا قورجلافرشملانغ ىارتلارلا لارا سا اعف قون ةدارّلالاعباب بطقلا راب طكىزلا ماالل 2 ىلا
 " ءاّسنلاوداودلاو لوبإل ا«ىارملا ناحيورلاو داهيزلاو داصلا
 / رسل ةسايرلا ماك ايزربب لتلارسىطحي بابلا لهل فو
 فربصس يربو هكلم تح )برب د عود ناصو
 ئيأرا اويرلاوداملاو نضجمال 1 دوؤرصمم/وكع م مذ 3 نع

 نعى خلي لّصلو ماهالا اله مامم ]منن وبعاراؤاش
 ١

 ظ

1 
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 هم ناك هد |ىيب نسلم كببفيرعلااغلا١ انأو ثلانإهَمن

 صان ] نذل ةائسف لأ اص حب هيلا ةحو لئومنلا

 كأم ةوضاب ناي كلهن لع

 معو هنعسددا ىض هل نأكل قو انماّقموف بغابريغ 57

 ناكمهانكد نزلا ا ا ميم

 قرص هلاعول 00يوم انه لوتي نكي
 كلملا ليس ىزلا كرامتنارقلا م هل باب ميا
 بطلا ماعهنل امال نه لعب رس! ريق أت لكل ضرفو

 "نب ذوع لعن وقوف سكت ربما ةيبويرلا ماقمامإو
 انو توكلملارلاع باب نعىزلا ماعالا عضمورفسأنل

 0 ا 71 يضم شرا رنافد ظن عصومولو

 ٍكالاو ىرلا ةريضعيلو لاجر ةثريئايملا: ,اسأ ةمدت

 . بدل امأ فينع امو بتلاو نامامل م
0 

 اصاختأ# ل أن ريغ ف زلت هماّدم ترينا كلل

 ضال تكامل مان ماسح
20000 0 

 ىدب ل 0مل دريد

 00 0 ناهي 6011
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 يو ب جرحت مم 1
 داس ماقللا زم ىذم كريم ١ كل دلع
 3 امال صيع زل ىزلاماقللاذهو

 ره تسواس اوان ب مارب
 نه ماقااعميف يا
 تو يل لا

 مضر هاشيإل نمم) 1
 نادل ازلمألأر | دوحرلا ىف لهلشماعبال 0
 نوعوشو #د أعم نورضحكو بينعل ني فكل
 كنفيلارف كانلكوو اهانفخأ ةكحلملعرب 20
 فييشالا نبأ نافل لملم زمارلعبةكحلا ةزهر

 ماعيال ناز ةقيرصنو انا هب هتدورل م

 3 ا 0 1
 ناكل تاماقم ةذهر يب ةمآلا
 ىزاقتراربأ كوذادهد اك ًءارنا كنف
 1 تجرضإ| شل او نولطبلا رهو
 بسوكول هنا احارعشت ارتقس امنا ال اناا يرسل كرك
 لماتنا هتلاح يفد جتنا ملزما كراف ةانمدخ اك هلك م ةدارشل لا باب ل عذنم نمالا ماتللا زر بحاص

 بدمح

 كارشلا



 ْ | ظ ٠

 اذه تاباركنمو ةريغ برالعيفل ديرب هناجهاو
 ظ ىف دوا امىلعدل هنا وحلا ءزلطاهب ةصتخ ملقا

 كلذ نم هنو هظحن |ئرارسالا نمركالملاعلا
 ءاوسل نبا ورجشلا ناهربلاننأو هيلا نبا فرعي ىتحرسلا
 ظ ىبسرمو مداو برشدو سوئلاو هكمو ميلاذالاو بلاوكأو
 . ج ىجاسو جوجابو لاحم هتاذؤاضيا فرب اكتوراشو
 تادوهل زم منعز ثدزل ىتما نكهه هقلخل ةىلكما ةيازلاو
 ف عزلاعلا نمر فرعا مكن الب :راامتاواهريصح ليرادإو

 كانك ياي ةماركلا ةلمهه قوبفهتاذو هفن قرظح نا
 بردو ةيصاخلا هبانك صن يدككالاعلا بانك هتاذ 2
 را يزرلاىسكعيرارسزلاةنهلعلاعتمسا هعلطب نإ م“

 هتف فشلا فرعيفمنا ذ عمرلاعلا )امي ةزهيف نوكيذ
 بلاطلوزل افيو اخ نمرلاعلا ىف هيا كلة دعب موا
 معمر الاف بلاط ناثلاو ازعاجراخزموامه فن
 تايتوكرلا ف فرشاو قبس| ةماركلا لهو هنأ :ىفةزحو ام
 نماحم نيباتكلا ىفءايثكلا هن لعمددا هعلطي ناأ ردو
 ادشلو ظادلا عم :أرلا يف ةروصل اهريخحأتالو لمت ع
 ظ 0 1 07 انا كوزلا 00
 هأرم لإو هفن هيك يرد رم اعلا ناك لعإل ا ءاّمل او هو ةأر م

 00 للنار اسامح دامب بح واما
 الهوزتعب  ناكمدل بلطولو هسفرعام منعمايزل أن

 وه



 نم يلع هيبنتلاو كليف ماتم ىزل لكلا كر جحاوم ةرك فه بسمو نشا نك جرئ تراووه
 ىلع هينتانيذا وعمر اذ مكماقمإل بيب لهلايزبزعلا باتكلا
 ري هلو ةعالا كانك ىلا مقل ىلعوالصانامال نأ نير
 ملف ةيبلقلاتامزركلا هاه لج لاجت هدام فتوي نمد ىلا كالا ىف ءانورقو دانك اهكالا تايعتريغ نمرلاعلإف بيج
 أ اراد ةقيقحالو مددوجولا كلا عضوع اع كل نع
 ببسل) َةإعلا لع زاعتمرنا ةعلطب نألزانملا نمو تاماركلا
 ماعلا ىف ناكر نم ناكتوكىا مروا انما لجو هلحزل ىلا
 سام زهظمن كلذ فعاذاف هزاع ف احيدربو ا ناحور
 ة”حاار ضر ةمجيرشنأت ناكن إو كالهير تأت ناك نينمؤل نم ةناوخارزناو هلو لعتساريثأي ه] ناكناذريت أتريعوأ ولا

 ةقراطلا هب اطلاثرارملا نمرزحلاو لارسالاو عضل اكوزلا هس يمس
 باكو ناميرن نر م | ىككيلموا كززلوا جاوا ناذوطك
 سف ناكر مزال ندوموا بف نوكيا محلا تايعتت سلما تب ريغ رشب ثيح دإ ةحلا عاضيأ
 رشا نيح ادعو ةزعأس نب 0
 فثولوهبو عب كميل مدنا لونا لوميو هنأواب دو هن
 هلانالمل اعلم ضو مالا زوو نم از هل ةابشأو ظ اكع
 ايلاعزلزنم هنوكعمز «د أ نيرداةصتخانمالادحا ك

7 

: 



 ني رلع ةفوقوهككا كلذ :فرعشو لحالة مرعشاالافطل اهارتساواضخإإ كم هيلبو نافهنمأيال نا هل صح نلوخشي
 قااعتمسا ءاش/ن اانهدس ةركوأ ىذلا ىاثلا لزنم ىف ]صم
 . تاوفو ج/ءدتس الو يام يطق رسوب لمالا ةداعسلل عفناو تناولوا نع لرنملا لهو صاصتخإلا لزنم
 حىانمو هضرجوأبو هفن ن اوكا لحب هناجب وذل هؤعي
 لزتمالهيو ؛املوالاوءاسال اكد د عوطتلاةصاخلاالا هلاندزللزنملا انهو مل ام نوكي ناحأو هل مساىأو وف ضخ
 هيفرموا|ذا )اعتمدنا نأ كل دو كطاغو هزوكس 06 ,دلع ]زو ذخ ةجن لخ او ركل نم تومام ةبحا جر مصل

 ناكناذ هلامد هيببوهنلع لك ميناس ورلاناوكرانمانوك ْ

 .ىلا ىدؤي ناكناواعش هنعوذعموهو هن داريرلاع قى يأت قهنع عمر ةيداعوا تتونأرضب كوب
 تثعلمكامَع ' ةءاضماولاعتلداركش ةئ لبا ةراحس

 اختس اء اشم نا نالا هكر ىزلاكزنملاوهأز هو عاازش ةراع/ناريغ تلارسانمءاجغلاو ةداعسلاو هلواسمو اقل نشكل قيرط منيل عار لزم ئذايل اعالزنم ةانركك اكازه ناكئنأو ةئلصلإ و ّةسؤنل نم ةيفدل ام
 اذه بحاصن |ةيلعلا كزانملا ةزم |ينىناب كزعسأو بلا كفو لع  ةينوكت ارو ةيمهزلا ةامئاضمما كرم
 قحلا ةريمزمرارسالا نس دينه لعب [عت مردا هعلطي كفملا

 “قامية 



 يا

 اذا قحلا هفرعي نا كل ذوات ةعطوعلاعلا ةهبعزسو ٠
 وأ هيف الا كإ: دحو كإ )إم كطاعلا ىف ايها احو
 ءءاهاضمو لاك ل ععفنوف هلرماعلا ةاهاضم |متوا اعموا
 ىلعم لحاعا ميل لءاقوهز موا ةسيلالا هَمازلا ةرضحلا
 ماتم هل نا اريل )م ضعحل هو ضعي مس هيف نوكف
 ف ذلوريلاعلاذ يش هرقسلتححايامرب لكلا ررد اذ
 .ى كش كول لعتموهلا او هلق ا رخالا عصا
 هب نوكأ طعن قياضح الب نارك كاف وادا
 | لمثو دارضرلا نمار ءاضيسوا لع مهلطملا ةاهاضللا
 امال اكتاهولبيف م0 نار غاسأر انخو/ دعت للم امم
 هلناز كريغو هدنكض سدوزنا يك عردل ق# ىلزغلامماح
 لىعلرلكم ان ميك ضفب امو منم تايئزجج مال انه نم جرمص
 كدزع ظنوا را ميفوطعن اجتهد دانكن /نحتو ىلع
 هددإو لوذنتانهارءانل ةجاحزل ذ (ليوطتلا مذا تايثوحلا
 لك ضخ مرعب ز]طاب لكن ]سس اكل روشو قحلا لوب
 رفكلا نا تلق ناذ رلصإ ضان دوضولا ىف بم ذ قحبولذ دوو
 قطنوتلا فورم زارا دوجولا فومثو كلزإبذكلاو طاب
 ا١ماو تدهورت ابان قجرفو دوعبولا ىف ب ذاكلاورذاكلا إرم
 أين لاحت مرر نا داب وتو ععف فورا هن تحولا ناعما
 /رزعاس:ر ملء لعدن صا ناو | َمهرعتو زياوأ ةن[ جس
 هدد صاحت اوزاعتمدن عدلعم كرشل انا اعطق مولعمو
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 ناو تلد لس نوه مهزعف عنب سيل يلع
 ناو ورإرلا ىفو أت ليز كل نكو ه) كيرشال اعتمد
 نيرا عربخاءخاذ لعررلا فراق تما ع مالا كنك

 سمي اهئاةرضحن م لع ايابلا نآأ زي, تننددوحولا ف | صخماو ٠

 .ىئمرابج ظاذلزنا نا! وليته ىلاولع لالا ظانلالاباوبحم
 ناره رت ذاف عضل قهف ةعئلا زم فقام ذه تقس اطاءاجيرت زصفلا ازهيرنرتف ءارناك انهو موزعملا فن
 مرتان اذنظابو موهاظ ةأهاضم نوقع ةييرلرلا ةاهاضملا نأ
 وهلاعز/ن زراف ىمامنا ممطابلاو نان فاىنانالا قف
 ماض نإضغ تاباقملعم اهو فو ىنهاعزطتننأنا

 ذعر اضنن منطابلا ةأه أضم او زف ضعب كل: [ضعب اعاررق
 داخولاواىىنلا كلذ ماقم ميطعب اد بس )كر ضعب عارم

 الص قرلطال لع حمارلذ ننوكاءاهاضلل اما, تاسيرتلا ظ
 امافوتك( 0 [يضعبإ رد ممداغاو نأنرلا ا
 سل باش ايلصيع|ددحاو نابز كاد نوكيدلذ ارلك م

 |ركهف يحادأيث[ وصخ ءايش اقع مزعتنارزل نكاو
 نأذ ارلك ةدوعومرلاعلا نق ىثو اهنا نعمو قرانا سول
 نادءانعمرملذرلاعلا نهي انا لوقب قوصلا تعمس

 لوس لست موه [ندحأو ناهز ىف, رللاعلا قام
 حلاعلازنا فن نكاو تادوجولل نم ةيبخ ٌتالجرلاعلا

0 



 1 املاوتانل اكنانأوهامتت انزلاق قئءابش |رلاعلاف 2
 ااعنمدداب صل بعوهل ثيم سمس هام ارنسو تا دامملاو
 2ر0 تماس عدل يش اب كرا

 هنقو بطقن وى مقلب ىدحت اذا لزنلل اذه ةقئاخو
 سناب فخ هيلاارانم ناكل نادزلا لهن غو ناكولو

 أسو ىرتولا قارمصلاىلَعلا بلزنم ملون ةنروليو
 -اماقلاجرارسالاو تالا ةيهيلالا تاضحلا زم زمام
 قلختل اكلالإو قثوملاردرتسملا ايبا /# كل زرمطوراونالاو
 ترصلاداجم روس انيعلا لري ايتولا ناروصلا ىلا نه نا
 موتالاماقملاو رنا هلنإ وب 7

 ووزعت نيم انمارحأ لح امازيرلو هلان نم زسأتو هينالا
 مرسل | لع نيوهورسبكل يشل ا ؤريسعه مل اقيرطنا نان هلأق
 حرب فشكواهنالحاو ةيبرلزلادراوملا بزعا«درومواهانسأو
 مقرصلانتمكنموراوزف اهذاحأو تللدرلا تانوشكلا

 هايم نوشم هتولخورارلاب هليل جاو ةرارنصمما هلم
 تانج دعل العن ن اككذاف مال جاف هكا بيتر اعاراس
 ترنزلن ىطقن نائل _زنالا نيران نها درأول
 .ىباصحأم كنا تيعداناف امون ارد كتلقم |كلنلو امون
 هضزلا نا معاخ هنعب كدا قفل قحلاماقا الود ضن كعورع

 نن او هبا علاب كنوع عصراف ةقارملاو كيلع أم
 ائرطواءلكأعا امل أم لوصح ئه. زل هن اذارل حلو نم ةولخلا

 و2

 .ةونالا



 0 وسوي عو ووو ووو

 انأوم الع هناعم يمج كلوت سق ماقلاو ىلغلا كل مكناأف
 تان هيوحيان يميل عماقللانف ىف لعتمردا ءاش نا كيرنا
 مار هيفوتسل ىو هزاج هيلا بغلذ شن كلصقل
 اًقم كلو امام ئيناكوةثرلشيرتولا نان مم ل اذيل نا
 "تم هلوررهل انفال نمل الهناوا مام تلو كوقامأف
 ٠ ت رهو سمح الا ةعبر ا راربمحلا نسف كتم فلا ل زانملا

 فلامنام أين تايرونلا ال !نوتموىلحتفلا باتل تايلحبتلا

 الا معست |[ ىلا نمدلو كيس تاشاضلاوافلا نس امو 0
 ةعلرا ارم اننارونلا ةحيفلا نوعبرماو هل فلا ةئامتس ةعمل
 َتايايصلاو ىلا نوش هحيزلاةي اعاد هحت فلا فأل
 ”جدفلافلااتامفلزلاو طحلا تأجمرلا نم هلو كإ ذم
 تايرؤبلاّم عبد نلااّشاموعجرمدفلانلا ندا ةهتو

 مئلز فلا فلا نوعبمأو معبرا و مسد فلاولاَرَي اماينم

 دارمي ازمدلو كل ؤ إم تاشايضلاو حفل ز فلا ةئأم تلو
 فلا َمياعيءاورس فلا فلا نوعتو هناو فلافلا ةبإمخ

 5١  فلاؤلا نِداَكَو ةعتورسىلا لا اّثامإ رن تابزونلارس
 ظ لكئاطللانمدلو كاذإس تافايضلاورس فلا ثامورس

 ظ دعم توفل قلاقلا اتثآبو ةفطل ىلا غلا فلا ٠ اذن 0 ا مخ ءرانأ ب عدرا دو لل الكت ا
 ةيامهخارن تايروبلا فبطل فلا َدئاَماظوةننِطل تلاقلا 2 حا

 مايا مهيطل فلا ىلا نوعنو ياض فطل فلا ثلا
 ىلا اقلا قب احلام هلو كإ )زخم ت ايت ايضلاو فيطل فلا

 1 لا
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 ىلا وصلو دال قيَقح فلا قلا ب امتدلْرم قيقكفلا ظ

 فلا فلافل اولا :قيقح فلة يات قيقح لا
 لصفيإفم كاف تاايطلاو:قيقحوا باتا :كيتح فلا لا نوعش و دلو قيقح فلا فلا هئايو -ةدّقح
 لزتموا ةضحواٌمفيطإوقيّدحو ارسإكلو كوصفلا هذه نم
 فياطللا رار الازم صفلا_روحبأم دج ع قناشرو قباقرر] يو |
 نكمل ك ناو قلتو بلاطلا ريا قش ن اكاموا
 .ككولس ىف كي دويالخنهللاو ال ماصفن ألى لاقثولا ةهعلاب
 نتي سبالصق مناىفك يدا كلمو ك كأم نم ى دمي

 قح لا تبق نوكينأ دا نمنلون طمعا بف كرتتلا

 جوز فاصورلا ره انركذامو بحور لرب ىذا لكس عابملو

 صالغإلا ء اجمل سئ اصوالا هذه, ن عاام | ذ(فةداعو أن
 6 داخرلا جسار اوسلو ِلزلا مشكرتو حضاملاو

 (ىلجعا او ءاياوز ترش رونلا,ىبوتحتنوارعسلا سيول
 هعوارعلا لوزن نإ ظشن هددالاورحرلا نينأونمد '

 موي | لقتقجج انو تاج م هورس صيف زي زلارهاذوسز/نا كال ذعبلقلاءؤي عاطل الافق تنص نو باق
 ذخاخ يلج ناسي ح اعللملا ديزرول امظعتو كيلا ءرب
 ريالا سف حت هر سضتتلاو يرق مؤاصوطاو فدانا
 راجرلا فس لقندثو مر ىلكصتو مكوثسصو كقععبلا



 ا
 . هيلعوراعلا نزال قمدابملا نيىدلمت ل قوهسَر ملل عقو هموقرر_صو مل يمالا عصي ملا جانو دايحا لع يلعو
 ىف حيررلل ك,لملاريمالا مَعَ و لذا جاتو رىوضح ا ملح
 مق نوركرز جنو ةدرلتلا لس ,لعو قرصلا فيسلتن لد , -. 2 تيما د عقر ' ةمّووصو كانلايهال م قتو ئشخاعاوةلتلاة لح. هيلو عونمحلاني/ل لقت لقو هسنر لع قو هدوتزرص
 م لا جانيت !ملمملعوزمنلا ويم !لّوِّمهم ىثررص فول شو اسد حازب يل 0 فيلد هموقررصف لقعلاصورلا ملقترراطسالا جابو | ماا امو ةماعلا فير هن مياريسوف راما حورلا مدقتو فاطلالإو لزتتلا جانو ءاصمبرلا لح ٠ يلع ةما/الا فيسلقتم هموترصو فاويجحلاهرلا عمت ٠ مرااايم وبقرتن مضي حورلا مال |عمس و اوللعأو موتارةرسحلاءزراز خل افخر هيزلاو ةعانتلا عاتو تانك اح ميلعو ناذعلا فيمن لَن ) و هموتررصو سماللامعالا
 ول رجانوةيدلولا هلشتلعو دسوق لصوو ىدكتلا ولا (لقنو

 ظ فزت صو اىذاعالا وتم ىل عفر حاصل لاقرب اع - طركلا رعص مربارماضيا نويناحريلابمالا خا اها 257“ بدلا بيبضَق ةليب روتلا ركل عدلا يلا فيس لق 5
 تح مدناججكقحلا هللاّسخرمجو ميالو ]تو نابلامل جم | ١ سلال ةيبرإلا ةعضحلاراءلنع اجا قرن نا

 م



عربطلفو كردوطتب ةررملا ما | تم ىزلانرلف لكن ازاقن
 ا

 مدير صغميكل وسر ناليلع عاطلار مل هبطت
 ليلا لخاومبصاصتغالاةددوبعلا ىلإ ار سستو
 مق ئالة مول نواحي يمحو نيس مام مككم نوربملا
 ىلا يجرما زن اماننلا اذ اف ءيسصقلا متلو سيرلرلا نغم امترغ

 و ةبه اك عمز جز ميلا كوزنيإر تبيرهاطلا ]جاك
 نوسنلاواهصافص كلملاو ماغلإزم |للضو كيرو اغمض تعزلاو
 نوحي مولعلا لثاؤمورارسالا قارطام/رباب اموفاجون
 قح اى حت فو سهلا فيش زن أعل | ةهفاهويزناذ ساونالا

 ' بر كير ناك هزي طبو قشور بل اودع

 لحاوفرحلو نيروكملا ءفيلخلا امال ّسساو نوفصيا عزعلا
 ميطخبامو ماس قلع قابطالاو رثإ ا كات زم نولواننت
 ملععيذا اهرش ولف ةبحن سئكاولو انت اوعطامانممئاقح
 لجيدعبلا بج ترب عم ىراقشالا ءاربل لاح العوز ح

 ومن ناياوا 0س
 فدان دىكه اتم نا ىكاعم كريم اوف 47

 اهوهدانناما 11 لو

 ماحور ىلا ملت ددجو منعاومر تر ذاءارمملا كت بصنو
 يدم بربع باجل بعحو

 هدنامومب انكام كسانعو ك)يياتولالوانعقو كبرانجص/

 مادا تالماعلاب ةزللا باش متيقس كداب ف اعتو كرات
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 اكان فوكييضب هزه نورين زلوم نويت وأذ
 ]ني عاتارليلا كلصواامو ءاتنا نه نشا امدس كقفو فنا طناف زراف ة ضر ينسامرازرعلا ىلا
 ملعب مغصو , الا ىرشملا ئظاملاعتمرنا ناف كر لع يرز)
 ,سطلاعن لاقر يرضع نوت ونالو اونما نذل هناك

 أ يساهم انوعتتبي لوقلا نوع نزلا كابع ٠
 رارسالا زم كلل لات هددا ةبملإو ام لو | قصونوأ علل فص ١

 0 “ه4 طاحالاو ءاصعالا نع -لاتلا الف تح

 < اعلا راما قب 0 تلا
 < )فام ىف ديحرتلا برعم فاذا اعلاطاررلب ناك“ 5

 .|بجلوب وف ةقعصلا بحاص “,هسشرملا اون الن
 00 | 2 كلر در|رارساحاهرالا بري < لزيرلزمةريطمزم اذذق“ 21 2| تصح نينترلا مايل هك ونلا عم ىوجلاوكشب لزمأ « م

 ئ 6 : 5تنااماقدانلا 0 _ نسو ةعسزلها يش“

 < للا عببالف قحلااناو <“ قضم ناعنإما كسار“ اغلا علا تتوأذ لا زيعاب < | لنلاث ا نيعل اىكشر< 4 < جناب اهبل مس وحأو < دجاس بر ة رشح خ“
 < لع زلا لولح كروم تلو. 4 تت اهيزست زا كسري
 ]مرا غيلتل جل نا نطو تما اكسيل اط“
 4و | لق بيص_لوتوإ ت6 هل تصوت هك اوذ اي“

 نود



 ل شفا برض جصمروننو ”ءاوتمللا يصيب ىشي ملول«
 0 0 ا عدس
 لم بلا نانيموهر هضم

 فنا مرو ”سكوفو معططومأ نه نكلو عملا : رفا

 مدكم/تلزاننأور نكون نيش لو هلإ صل
 هنسو اقل اذه مو هدنع لت نمقإ اوبمقروزلا
 حمل ن العلب رلا هشو جري امام ٍفيرشل يشل انه ىفنأ

 ١ لحازا «ربالولاحت قح ارزه

 :انلارعخ ماله ىَقَمَكْنُم هروماياماكل اخموبف
 . اتلاف طا ذي ضيع ا ىطر
 ريفزلماو «ؤبع تناهل فنانا بتنزاب ديصنمو تبان

 هل هزيعتساو هنا حمومل إم كلذ
 ءا/ن 0 حب ومو هل لاتكاد 0

 م ا ةفسل كل نينا هللا
 ا لرتلازو نامي تافناجب ام
 اريد خمرا كانك مذ قكلعم تنك :1نافء[ خا عت

 نم كصيلخت نال وع )اعت هدد[ رسل لّمف كاعم نك
 نما عمال نأ ليي ان الا نا كإذو لزنلل انهن كم
 ءدال ا الا ذنوك طخ عرقي ماو الص 4 بنن

 ىس ناو هاو مثريسا أربا نوكمذ قيطلاو قمتي ع وشو
 صفكات فيكم نمد | ونوس نوملا| ذ نأ ىلا ٍسخف



 كإعلا
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 للة لج تلب جانو ريع عدصتلا الحرص وارملع مظعي ىزلا امو لي لشي غ لعكإ:ىبلو كفن فوه ني كنتدأر ايزل ماكل ذك تغردمت ام تنال ك انه . تسلف لح مكرر لامرئا ضلا نم تكرراو كفاك ى ع سفن وه ىو ةرثأ نع نوكمال ًايسيارلالا لا تاكواو
 ما نمل ةدح لنع تهكر هتدإر (ىلع اهيروم و ةبراح ماطلواه عر رتحت ةسوؤرم تراصوأريلع مدمن اذا ملا ٠

 مسدا لعوب نرليلجلان ايش ماقللا زم قومك لو «كولب قاف ماعلا نمضال ةسطوب نط ناكق يحمل سلم هيض خدبالو هإ عقبال لزانم زم هيغو هلطرشس نمو ارمدارا نعت ومب فنللو هن ةدر صب نككئزلا لرنلا انهو اريس ناكنأو لتشأو ك]: اريل عص ديرو
 هزاكىزلا ٍنيزموباو هدلا همه ةيرملاب نايكهزلا كارلا
 انه ىف لوضرلا نا ىنباب م سعاو منع هنن انور ةيأكك.
 عم نانالا هطبرب قع كل ذان ناك ماغتىأ فو ماقملا
 نركتت هضخننالو هد ءاذولا مرلاذ هه همزلا ولاعتهردأ
 هت ذمر عب نممددا ليرع نوضقش نزلا نيرساخازم
 هربا هيصعل مخ هلو[ نم هش شنب إ/ نم مومو هيفي ممم نيعون طع ماهل ذم ىفنيلخ أل |لاحو
 صا زهو هيف ءالّالاركرفزلص الحا هين ىتسال هنأو كل ؤطحت ماتملا ةقرقحت نإ هقوذ نم ]نو هب ىندعاو

 درع

 9 9 ف 9 و را وجوم 17+ + ب

 1 ا

- 

 ب هوس سو سس موس 1



 ماسه ق اذ امهالا لي ران وص هنأت قداص هنكلو هنم
 كراكنانعدتلأس نإ كسيحي ازيمو هلاحيزلا قطشالو اون
 ًاطضريرتو 2. كبالوأطخكنلوناب ملع لركحو صخخضتل دوجو هإإاقيف

 ١ كلعزعيرخأ 6 تكساو كقوذ لنع و نع عمرو ةشتحأذ ظ
 ىلتبي نمم زم ديمة عالعتس مملتس نزذلاو كل ساكس
 ني ص 1 مو ماع ةداينو ءاقم 0 اهيءاوارب واممتؤووانع 1

 صرع نا ماعلا اهل قءالسلا ةروصرو نيلذاس فم لاد 7

 متقن ل ساكت رش ئدانوا ارحتاوين اب عمات ةبراجزلشم هر
 لّمف له نم نيس عفن اذاعش/بل عرج تيمابوا نانا
 لمشإذ ثربان أو نيلذأس | فدى ىدرتو ىوكو يصع

 ”' ابدل ءاش نأ نحو نان نبوي ذالعتمدلا عمال رع ضقن
 كلقعوزلا اعتمد اعم لج وقبي نيك اهلا دقو نيب
 ضحبتي الو ماقملاء] ميه هتنأبالو امن بكترتالو ةحم
 انهو حا مودال يزول جت قفل زم معي عمل
 مسنات نانوىتظاك هدم عمن: زنا هيطعبال
 ام افتا اعهتين لقعيو بلاطل انه انانلوقي فا
 باعراب باطخلا كإذو صؤيرلا هيا هن وحلا هب هبطاخي
 مولع اهني وقنا وسن لو
 ندوب نيكلاقنأف ليقيريط نم اقلطم هنعمل
 الو ماّمملا انه يفز يس بوتس نأ دارا ذأ را وتل
 لرتسبأ برشا لئاقلا هل لوقت هيراعتسا هالتبا نا اهرغبلزي
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 كرري: جر عفر تنانإو ةراجلا ةذيرمنزاوأر خاله
 نم عاوز ىاق يق قتانإ ]ب تاريفدل لوقف لدا عب
 لاعبو ماهصترانا كاذو ىفننمالعاشزملاعتىح ا
 ملضارل نازل عد صن ه ين نام عا كووئبطاخيت
 تعطاو تعمئونلا باطخلا زوروا وصل نع تلقو تك ذ أد

 ماحب حلا نه عام تلزاماناف انه ىلعالاعت هللا تاو ٠
 تتح ىكو وبل ازعوطشاموزئاقلاناجواّميؤ اقف
 4ىنلسي نا ماج موحاولما ميكوأو عاول نكرر ماقما ا

 اك ات هدبررحلاو فرم تارف اعى فن عكا :نم قمل
 هنم ةّسسامرنع لعبت ههاعرت تكوزلادهعل كاذب

  تيعابإمد أوزيل نه برشايءاممزلا باطخلالهو ٠
 هن ءالتاعامكاو ]اتم مهتح مسام ءزمض كيلع
 نيمعلان[ل اع هبنعمسا ىزازلما دح دنع فقالا

 ١: زبره الا لعن ىتح متولشإو لإ عتلاق مك لج ىلع
 دلع ء مارا وليل اىتلاقو راض اولمو نيرباصلاو
 . ىعااعم ارنا كر رس نع جرحا الو ماهم ايزه نم جرب زل
 تاقنو هدد حلاو اعرب تعمر يرضع استملا نيب اطخلاف
 تالمزحلا نظنو 0 نعيوزلا باتكلا ما نمةئصعلا ب اطخ
 .للاعت لاَقلدو نيو تاسزل امرا حول نه فالّسالا
 بالمخ انا تفعانم ىلاقايلاف ىرل لوقلا كرسيأم
 ايا 2 هداإ )صر صعملا نامل لل هلام فلاح

4 



 لات قملانرم عامسلا ماقم آنا امالولو ءالتا باطعيوكل
 ناطي/ةناركنملا ازهر هن املك تطوضوزل!صصختا تاق
 لف ره نم عنمت ماقملا لهل ةّقيقح نكلة لاما هاه ف

 راخلاو هناحجمقحلارزم عاملا ارم اطخل ىف هنا كهجلاو ىل
 سلا
 كوه زءاجير اخ كإ ذوف نوكيذ رلكتاحابم ار ومالا ىف كلذ امن
 لوح لجر ل لوقيب نإ زخم ريغ مانع كاز] هل اشماب مهل
 ىلا ايمرسو هل ابرلا هزه لخ و | اناتسبب كطغحأوأ|رث
 | رش كرَتو ءزعذ هل حاس وم الهال ةنيرم ىلا نال
 قحلانمعىبرملا از هع هلعفينا ماقلا لك همزنليت
 فيي نعمدلا نير جيا نلاريخ رتل | حفيت لاحاو هن احبس
 اماوعا منلإو ,لمعتساةريغ كمساو كدب تااد] لاق
 ممل ةعسب نأ لصرلا داراول ةريلاهابم كان أكو هحرسم
 م ىزل |رملا عيبوهر مخيف عب ناكهناذ كارل
 انابرف كإد لعب هقلطا رز جنسس ا نكاو هعيب عرشل از وك
 لمكو ىلالا سيلا نمو ساوهنز ىل عل[ رم لا قلاوهل
 رتل ذا ةيللا بلقلا كزانهنم هناذ | صفلا نن ققحتت
 «نمىلاعلا بر هدد نيملاو ايجانم ىلاعت هدداريغ هذ
 ةهنصاخ ٌفاسإلا تاريملا لزنماباطعلا و تاببلا لزأنم
 عتراوافصو صلخت اذابلقلا نا هلأ كقثو ىن ايماعا
 هنأعبوحلا فكن مرهتام تايِلجلانموالا ذام كزانملا نم

 - ا
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 ةسيغلا كلن: هفّيوب ايلكأب لحاربف هلا هبرحجةسغف

 ظ دو ناو فيقوم ىلا نرسم ثالث فخوم ثلا ئه
 ةرردامرارسالا نم نو لك هي هيطعي ةفلتم اطوم نيكو
 فوض ةيريخل نازي زمرأرسالا «نهو هيرشؤو] )اعتهنلا
 لعا ارماعب كإوزاصا ارءاوحبوسي نادل سبل م ىقلارنع ةزتكم
 000 ا دقومإ طك
 هنطاب ى ارم قص كل ترك كر ارسال« 3
 ها و قع نماملا افلإو قلنا يظن ابلا
 4 يوه مم ور اًئَدَعَوَمْعاَذ قلخت

 همر دقنحا نانو از
 نيب نقل نيب كرتشج مع اك قفار اقلك

 ومانامو هنع ةجيتنوم تلا نوب قلخ نبوة تن ولك
 | اننا ساو ميوتع كوسا
 ىسسلاوه] هواك طل ظولرسا نك نا نم قازلاوه

02 
 قلا ةئتكلاراسزلاب يقع اذ! بلقلا نانا
 بلم ةماعلا

 هلأ ثري قيرصللباباالا ةيضح-نيرسكو أو ةمضح
 | نيكو ةزيضح با متكماقلاا هيف هدلا هلا هنأ ةنع

 ١ تلا تّولاةرصعلىون ورشسعلاو :مواسلاامإو ةرضم 0
 ظ تورشعلاو سنان اني و بز هل نما وك ماخ

 ربع



 سس ث- تةتسس تسصح 00000 ا

 .رحلا ..افامواننيةاضافتانل كلا ةينزولا ةدضحلا هله ناريغ
 4 ةدعلاوةعباسلادل سسلوريكدلاقيدصلااالإز امكلا اعأرم
 لاىاهدوجرو عمدا ىض مصيف لاك امل عوانل امك
 ىنعا ةريضحلا زم ىف هل لكل مدر زصوينلا نا مانفع
 قلدصلا نيرمقنب ةريضح نورسو جيرو ةرضح مياه ماقملا
 َ رطح هل نورشعلاو ةماخلاو رقه لاملاوشر هرم

 نور. اطعم اولاده وهلم سماءاسنالا نم ةريتو وكلا نزولا
 مما أ,ضعب ىحا ةرضحو ةليعال اًرسةريضعبإكق هنلا

 هز طش ناريغ تارسؤح ا نيد ىزأ | ] ضانغ/ قع طحب نم
 طشلاو ريس ءاش نأو ارلهال ارم حامداش نأ ءهَيتملارارسالا

 قمع لوقسلااتكتر تربلظخا نادل اهي ايظا ف ]سسالو سي |بنال اررارسال اكدبالو مك ناثلا
 ارت ارعمس نارمضي مد فة مى كناوايوفكي
 لقعلاوإرفْبو قعوفو ارليواني هىرخةذقو ايلأردا نع
 هتمصع توشل كا ذو لوبشلاباهانيقلتل 5 رسلع هدد لكيلا لوين ارينول تهترملاىوعد ىفالا فوقولا قنامو اهزوحي
 ةنمارل نيعماسلا دنعارل ىرللازه الو تننولفأن للع
 هب نطل نحن نا ذلاعت هدنا ءاملو | نمأبلو هنوكا ةوثليصل
 كوحرلا لسا ىلع هيمارهو ةررارسا جركو ةيذلولا هيف. | بنكو
 تررص ئلارارسال اكمال ةلاحانتطعااديلكازهو
 انناهزافو ليز ىاور نحلاو ارتحت يور علا ةعبر نع

. 
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 مرلا لع ىنأو نالم ىنآو فدععل | ني سابعلا ىاكانناهز فو
 59 ريغارب قطانلا ناك اماواعيحمعورلا ىن#/ىلازغلا

 يرد نيصع ةاوعب هيمو انيربطبو ةاذق أ نعفص عرشما
 لبعلا لق نإواب 0 لا لني للا الز يؤر تاق

 7 راصوقحتواذصاذا فوصلاق محا
 0 ١

 او قوككيرس فل |ةياّمس ماهملا كل| ف مادإم
 "م نوكاة رضع ار مل ينابرإ |ةسو

 ,يلع دربام لوأةرارسالا ةيرمةقلعتم كنو نوكارارسان
 مزاف ةعج فانك فاحرداجرت ان نيل ئبالارسلا

 لد لاجت ههلاداش نأ لعن ملذك راسل ازيرا ظ
 >0 لكل ناهنايملعا ةمرشملا م أمدلا

 كل لا منم قفل رهاشملا بلت

 تامضالالا 2 بخلارومال نم اتاما
 [رس للا نيردأ هيفا هج لحرلا مويثبولقلا

 (عياأرالولعم دوج ف ءاينأل للعلعاعمب ف
 لاشي ارس مالا ملعمدأ هشوز مجيب نيالا 0

 امملجو حوا ندرامم مسجل محو باثالثلا موبو اذشك ق حلا لور
 يلع ادا داولازم حتت ضيا هدب اجبأرس مزلسا

 مال يلو بح هش هل مجوباجزمالا مونو بيلا ماعم



 غطا 0و ال عطول خاج 2

 اى قونو نولي نمو 25 د مر ارس ظ

 يارا ةا 0 هس مدل, يلهون شل مجدي
 ارش مزاسلاملع فلون مش د محير عب لل ةاحانملارارسأو

 تيمامونو دوت نو مشلاواداقل فكرت ارارساهيب
 ني ءادعرل ةارارم ملجبارس مال يلع مهربأ هل صوت
 تاريضح ةلشو مئابرام بحت د ىافونوكت

 الشال لهو كزنعاي عقار دشمرت مدان لال
 ىلع انما ذرارسالا نمير دغد] نوبحون لو لعست

 ىوبشلا لزتن ىلع ير

 ايلزني ال لاعت حلا لنع لز انم بلقل نأ ى ب اي معا لاق
 رايك ناهزلا ةيحنماما ام تقوىفزلا بلقلا
 دلل أو ريب ماياف كاذ هل صح ادعم ةيرجيزم ناكياذ

 مشل بة يش اهيريو رم صخش املا اعلا تقفأد
 556 نوكو ماىلا اع ليم لو ماعلا ىضقب
 وفا انااعان ليف ةئانصو هتقاطو ترها
 5-35- هناك الع و دانعبؤ لالا حتنملل

 حجو ناذولاما بضعم هنهراو وفسافد ءالتعالا

 هي تن لوالا عير فر كروان اباراش تافلا
 3 0 س مهني تين مالا عبر ىو تالهاعملا حينرم

 ىلكلا وزل ا انناعص ١ |رنع 20 وشو

 رح . دربام لع هرومتكوال | ىداعفف

 ةيييسسسيسيسللا كنس نيس
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 تاجراولا مظحن بعر فور إورالا نم هيلع درياماع هدومج
 . الف: ئاوؤلا ماقموشو اذ ثيحنمال بهاولا ثيحنم
 نابعش قو هلتاقبواكوطينا همزلف هر عردغ فد نوكي

 _تابالا توسل تاداعلا قرزح ناضمر ىو اصلا عم 0
 ولا تاينؤانإو هلاعد بسمع دارا اا ١

 أت عطقن الد ةشلاو ةلالا :ذا ةصاخزءزإولا توشك
 .فرعشرلاعلارارسا نع وصولا لنعمل باح عقم لاوشفو
 هدوعد ؟لعفلاىد فو لاجتهدداىلا مثوعزبو م/ليري فيل
 ىلا لاعفالا نم صمد كائذ و ةيازيلاو داش لا
 قمع علق نمسح ام تازلا ىلا تافصل نسوتافصلا
 تافاغلإو تاره اشار كو تاناغلا غلمت كل انهو
 ىذا ةاشنءأرتبا كل اذهل نمو تادارزلاو مرا عمتجبو
 بلكلزيم قئوملا ةلاحينلاو ةييرلوزانارضح اف
 هدنا كركذ ناب هعباررسزلا نمدب صخ امو ىكزلا
 مل تلا ص زلخالار رمت اذا بلقلا نا هر ذ ةدنع نم
 سيو ئتلاو اجت هرياماكح ارائك مالا و لاعت هدأ مال

 تاوركد كاذ لنحو دلصةنم درت ةلاح ]كو هابل
 نم لدزإبعن طفمددامدلا لوقي نأدال أتماصهنالب ناكر
 فا لوضرلا اب لوول عاونإ_م يلعن بلايك
 ليتلاولالسنب لوسي لحرب نم مز ماهل ذك«



 ىاعر هاش هدايا ىظان دن نعم هدناوشو هنعمد اى
 | نماشو هيلإظانو هعممس ا ناكرسناىتزلا الن ةزئانو 2
 منو ةصاخلزإا مساب هلخرب نم ضو هيصعن فكه يلع 2

 ىل عيدا ناون ىئتويبشت نمّرع أو لماح أ ماهزلا بترو
 لاخلا هنهإعلازمالف هب فررماو كا ل كرتَصلو معبر
 د ذرفوح ف دالك ماكو طابلإر حتي تحيإرلا تام قسري ف

 كر
 |١ نمل عوهاىانلعمزلا عظن,ءلع عقب ميش وحول
 ىلا نلت: قلارمختلا 0 ذىف ن كولو
 ومتى زا ىلا كلزب اقطانملاعلا مههرحاوؤكر صب الل احلا
 ىبتنب ىتحررفسلا كا ذ تأم اًمهلوأ نيركا ذ لأن زق يلع
 كرا هب ارنوشو عبالا ماقلا ل ىوتنااذاف عباس ماهملا ىل

 ةنو نعارارسا هلل نا إذ الصاويرم كلذ هادو سلو
 | ذاف داريرشلا نووي برب مارك فس فريابذذع
 هةمجو ىلا نم ةانركذىزلا عباس ماقملا هه ىف بلقلا
 ةتطابوةرهاظن يياههس ىنلا نيعسرنم ةفحتى لاحت وح ا هيلا
 باقعمررإ الرش ةكالما كلت ةطاسوينكاو موبزكذ
 هاى يبست نكح عمي هيل قاع نورمام لذعق لعلا
 باب ع ةككالملا ءالؤه نمرطشل [رخريهففقالعالا
 ىنحلقلا ةحاس اع نوريو ,ماظلار ارسابتوكلم اع

 باي لعرخال اطشلالخيو ةدارشلاملاع باد ءاومرع



 توكلم |راع باب ىلع ةزوجر خو نطابلا رسب ةدارشياع

 كاؤاعرخارارساإب ىضادوبهشب ها نإ ارب ثددوجال
  هتوكم مكر نارا نم بلقلا انف لاعتهللا ىرل عيبملا
 بلطلا نول صولا نير ناف مهرعم 4فنوو اهظعت هب ليزنام
 منو م مدقنو هعماوتب ءاسح ضر خازم, سنو

 ثا تََمكلَتو كذا هلرتالمإ هل اقف كلذ
 الوركنا ناف توكلملاملاع ف كزنتل | كس كنككو لوصول رعرلاب

 كلَسةلزانلا ةككئالملا كلتهيلب ع ترش ىكتن اهلل لد

 هئانفورل هقشعبت رإرسا هيلعر شن كازكو نارسالا
 الار ارثبو هتتطنرارسالا ةنزخةككللل ةدإر تذرف
 لعحا اكلعةغلاملا جلا هنلو ةجلاب مورو ةيلاح

 بالا هزل نم كبل ةنإرظناو نيكسما. زصفلا ده مأنك
 <اشملا هزمت نم ككءرشسو لم املا هنهل نم كاليرشم ناو
 كد روم ناطر مكاباو هنتا انلعجارباحاواهايحارّمل
 مومرملاب ىلا نع اغلا كزنم نيمآ ةلبرضم ىلاعتو
 <. ةردغلا جان كننكتو ن وكلك صمدن ال رجا لعا

 ه0 لارارسالاةزه هيلعرعىزلابلتلانا نوسلاو
 اهارنو ارزنأع |ذا مظعل ارد از هه توككملا نم زد اعنو

 ٌقلعَس ةعبلاو ةنوعملاك ارلعحينكو نوّيولا هيج

 بدي



 ارعم ةكئرلملا هتبلطوازه هيلعرمسااذاذهيلا ةيقرم هدا.
 اقص ىلا عتىح لا فرو كاذ نم ىلع ابالوغششمالا ةلججرمذ
 مل نا ئقوم اىحز رب انوكو هظح كر لذ هناوثاعمرضقو ا رن منع جراخ نوكإكن حهنطتخا| هحونلاو بلطلا كا ذ
 ءافن ناوككن عه فطتخ | لنرحال اظن ماهر ظنو فقيل
 هئلاراشا كلا اهلل ازههو الص نوكزك ةلقحزلم نعو
 ءارو فثوم وحلا ىنفكوا لاق نيعلوّملاو فقول ابعاص
 باقلإ | صحا ذأف باجمتوكلا نمورح إكىللاقو فقاوملا
 ىسارسالا تحارم اركز نعرروكملابىنتو ةيلكْلاب فطتخاو
 مينو هنيب برضفه بست /وعال الملا تاتشاو هبلطل
 ا هيلاةفاتشلاا بد خيش يطل
 لا ”عزانلا لزنم هنم حسرل هماعم لض ناكأانه فقو
 باعني هني بمركز نفقا
 ”ةماقملا «زهل نمد صحب مامأو باجل |ةياعب/لوزلماقملا
 لكّيبامالو هبشب ام مرسل ذأ لك ناذلو فصوب نأ نكي ذلك

 ا روكرلروكزملا نحيف اف روكزملاريكذما نع لفل ”
 قيايبلاو معن أ ني ضان هيف عقي كر مل فرم لها دارو سسمأو ىيرنملا اشو انقلا اعاوهوروكزملا
 ىاعالا لان مولععم برش 0 :
 طا هنم مم مزمن لزنمزكىف انكر ةدايزو فدال انام
 ضاطإلل لا ماّعللا نهى | صعاذاف مل ع نإ هوا



 رغورن ارنب ةلهو باح فلافزلاةمب/ناغلاماقمل لها هنيب ىلاعت قحلا بدضرخالاو و كوز نعد الا
 بع دلاريع و راونزلا كول بجاه نمتارينل اور

 ينل ناف تام قلل هزه نع ةلزانلا بج اخالخعرا ارسالا
 رارسالاالرايغالا بججر يلا يغو هيرمأخلا,ةوكلت بحيارنم
 انرترترلو انتقم ةيط ها اهيرتس سدرارس | فلو أ مرن. ناقزلا وهانرم
 شطعتإلرلقلا رش |رنمورملا اذه تركذ او مشورتساك

 00 نإ قرعب نأ

 داكن ارم | هلصبلا يف دخان امام لعةمولا
 0 0 هللا

 تمرتسوررَقلا و تاماقملا
 ىاذخعاشم تاعنائرسو 2 5

 ماقلل اذ كة
 -فيانلوف نلاعل بر ل لحلاو هفض كل
 ةنازاىفعسافررتلاا رف بالقلم كرنك, هدناكق
 يات اال يشل كل ايا تمم

 , ث اهلاانرضاو ماعلا هز مكئمتر رج اداصوالا
 نصلاو علاو نارلاو ناخلا نهىلقلا بحير /ارسأف مرلكلا
 تنازل بابساو ارت ارمو كلذرمغو لعقلاو نكلا نكلاو
 اهيلع فعن ممل / نأ ندر ذالك نفد كل ناقد تانمجلاو

 نفوتسلا َلَقعوا اَعيرالا حم انميموسيوملا انباتكعلاطن



 ليلو هماركركلارناف ةماقتسإلا ضلع كإاو انلحيدهااو
 لب لل دارسلا لعبانبة عأو تالا اذع بهذ ىزل هلل
 نيرلا ءامطجعرتحلا ةبيطل ا هتأيان عاب خيتو نسولا
 لا نمرلع هدد |رهصع نضملاو رز ذل اودمنلاداوجلاهنا

 نماثلا كلذلا قلل كاانلاعلطملانلسلاورسا فارما
 توكاذ املاعؤرنرملا مامزل سنن علط اخ كرام ناامزلا

 مك لضافلادبدا عميبزه عش تيلانرف توربو
 هك هيه سلايل

 ,اضازهل لبحو لجان دج <« انقل مدع زهر

 * -تشرلرشأ ايلواشل نم <. هبابحانمرارسالا ليش“
 *|ففعي ىزلاانعاولياس < . انف ك/مد| تف«
 «انسب مومو سالب وب مل هل
 “اشم تاأحو ىلب قزولا )م كبت سفن الاجر انئام لاط «

 مح يسلا تاير انف أ #سمب نوكأ عازم
 درو ىلا تاحاشموقلا عمسأ كب : را َمفلر افلدز او«

 ءانارتنا اني زك كايعاب< تكراام نوران كاع

 و انزلوم تناك ١شراول 0

 ءانمالا نيما كروم حور < «٠ نا اعلا داعاب

 41ه ازنكاامزنكوسانا مكرر سازرم نوكلا جامان |“
 ءا فتم اماونش تاهو ناك ني ىرهو لس حانا

 « الجان م كنف ااولتفاذ 6 ما كليصوتلاب تيجا

 7م ل



 ,انلغ هيدر اودحت « اسم عيقزعارزخم»
 10 ىرلا وكل“ 000 اهربم“
 ليعلاوهت |
 | 0 لينا | ىوعدوح ا نإزنم ,
 ,انماملا تنكت قحاب تلط مك هب لاوحأ ف تلا ك|ق«
 اتوا بزعلا فعب بدا كت امرنا |اذوخ ةيببرلا تسدل“
 00 ريغ نه حلا دوحرو كي اكبر يغ نم قاطلا ايلاح“
 4 م. بعقتوا  هيحر قاطرنالايلحو
 وس ا يملا أوحيتساذ |ركانم كت هع, فرس ىلخا شيرت «
 ءاننملا كديبو هيراهرض ةريش نابل ملخو»
 ءانسولا هنعبو لقرثأس 6 هئيإس ف ةمرلا بحاص . ءانيقرق هين لامس ُ اكحاضالاهرلا هلال

 ءان ا اضن الو لاتانا 0
 50 نورت اولازترا “ رماه رسغنل لعاب“

 ٠ دأم ىوس انام كراوعافم الملام
 0 7 ملال

 ايسفم قحلاأورصنت “ب ايو
 ءانعذرأف فردت قريش حالام اررظناو
 تازإاةد»ؤ دوج ا قلطم نع ست بري لستة ةقبتح
 «درحلا هماّقمو «دورجملا | لظروف «تافصلا ةرمتت

 ياودد

 وي غب

0 



 <تاأ دوحوملا ترص ارنعوه انناكلا نكت كيعسلا أولو ظ
 تانتل الا لتعم « تايم ريغ نم «تارجلا ةرونم ل [زتمف
 هتدارا تقلع اننع «ةنازب مكحلا ارائك تحمر ائتلاريش نم
 «ردزل امزظ ارارتماخ هربفلا يع رماه اقاذ « هتان اكد احيا
 مفارتعالا ةيكحم 4لاقما ةفبطل قيقعارلزظلا كإذ ناكم
 يزل عارف ولهما ماقتر اك هيلا ءامندوحو هر
 تاك فوه ناكف «اقعلإزغلا اهلظو «فزخلا رغما ىف
 يالا رات |مكح اع قخالإو امل ملاع هنم نوكنئايو صنم
 < هتذاثكب ارنع باغيزممزموك هتفاطلب|يمراق نسميه ةدانتمل
 نباف «ق بسم اهيرخ بيبرل فزكو < قزذارلزوصولا ىف م
 ناككقرتحت هسنن فالكو فيئواويزن'ثيعيروصتت نأ الو
 هوا قاعتمار رنا هرون اان | ناكوايراغ دليل |رنعفلا

 نمايل حالا هاف «رورصالؤد فرو نود «(رولتامرننء مم

 يب لَ رونا ذ ف قحلا فرز « ةسايرلا اهثدومزو فن
 فتكلاو فيطللا ل! «ىيلكتلا لوي تيرجرذء ةساسسلاو

 تعلطو «هتلاه ةرادف رب كر : و, هتاكأش لع ةزعتك

 ظ لدطلا اكءبارثسلا هجوتو «لازتعإل رامبو ء لاخلا موت
 ةمدال لح او لكو اههموطن راونالا اع بكوكا رحوتوءا شرف
 تت أناياف « ارمأو كلما ايه أنو ةأرن زم هفن ىوس

 «لاصو هتةيقحباهمرح-او لكلاطر قو« لاصالاوو لخلا
 ىو نرعاف «هبعاص ب انا عضلمحاوإك ة بأدب تلعج



 اة 4 ىبارحلا هزه امو «ساملا للمهام بكوكل لاق «هنإجب
 لوا «سارنلا ازهدامو ءساقملا لهامبإرشلا

 <لرحلا كدعأو لالا كورن <(لاضفالا هل نم يقنى تح
 تعنت, نيكل طاب صبحا م“ تارت يعصب م
 اهثدومو ىلا ادرذ «نيكم شيرعلا ى دلع عاطم ةعانش امرت

 ىفوتساذ ءومصلا ةوزاصيركملا لس اًميذاو وحن العب
 <_لضنلاب ىوكللاذرتعم مركلا ثيعاعح اش بأرش
 بايشلااذرتسم لسا مشا حادرالا بكول ىتسأو
 توق لعم«رارملا ناكل عوراتتنالا 9 كربلا
 نامجانمب اهؤراعالا تحارتام هبح اص كري معامزم لحاوإك
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 ن2 ل! اهل ةكلمملا تعوتساو مبرملاب نا هطصبو ةيجلاب
 ”فيطتلا عافبرمال «عنملا مدعو اطعلا قب كلانهو «عمجلا
 ةمضعو ءاوسلا ولع ةداملا نوكو ءىنملإاب ىنكا صو
 ً هَ :٠-2 اذني 1 نكي تع اوس ا

 "عا بصلا لبر وبلا وظني“ عش جرباملا بكوكلب تحصي

 < اكتلا واق زاظلا ف اكتم كك ىلي | قمدد اب لاضولإرس ا“
 الملا «وجولاب ىابهتو ىا + جاودزاهيفرصب هزمت
 «حابصلارون قاذ نزع اشر 6 ىزباذ حاببملكبرخملا كن
 «حاطملا ىف ءا ضمت زك لنوا دوعولا ضيا تراناذ#
 4 0 و انامز ديول نصاباقو 7

 «<حاتتنإلاة]زه تاهاام < ىع | هوبرب اأو«

 يالا 9 بوسيل ا ابلتا لق«
 (حامرلا دنع ةزيصللاعسأو “+ افك ز لاحد ويرشلا,احنآوي
 حارتنا لحي تاوزل ل اصت اي 6 محه بلع يركلا مام نع
 حالا بسور لاف مولعي 6 كر موحش هلزلا تل تاق“
 « و تن نمر دوكعيزم 2 الوم ادكتاواعب
 * جانج نم |ررماعيىفعام ؟(!م ولع ريزكلإزئاساب لاهم
 ءادن ل انهلزلا كاصخ د اطمن عاتسإز كنك نأ“

 "ياس الاوعوزضازكو  اهدبي ورا انحش مف
 4 ِج أتمرعال ارغقمشنو هءا مارت النيرة ركع



 - ١ زاسمتزلاععساتلا كلضلا ىزل | تلاشلا علطلا عحاورالاو موسحلاو العا < انع كديجح يترقوخ | اي
 ٠ تويجرلا ذرب فربزيلا بطقلايمربعلط بأَعيمأ لزاما

 رخو ر هال لماكلا ليشمل النعم اطل |رللاعدمكحل اا
 . تدور اهرنع باننا نيعلا ةطحال عشو ولاكن ع ٠

 مئه 1 32 7193 4 لرش أمب

 ىلزرلا ناسعلا تاقمباشصر ؛ىريالا نايكبأ تاماركمانسلتخأ
 دف قو ءاوتسأ ةاههاضمل «ىللا دوصيلا فيل اكتنعأنعذرو
 (يرشب ىيثلو ىككم نطل « قلما دوكؤل بلاجتنمانبارف
 ميتسجلاردريل هنم ةانلئام] ين“ ىسرقلا/اةلارزرساب ءانلأآسو
 عمت |اهكناتفاخناتقيقح «ناتلا ناتقيقحل «. ىئورلا هاطلا كرا ماهالا نيس تربع عت تلوا
 مر احلا تيزربن اجر ةمكحنافيطل عمت [تح «ناطيإل
 ؛ناولم قاعترلو “نامزانيوجراناهذإو تناكنايك مد
 «نازبرج نك« ناربن ترعس«نانج تنلز «نا هيرب يوصتسالا
 ه1 نم تزرع نايف لسان التم علبا“نارضلعو
 نان تعور#اذوالا تركن !«نإرلاو ىلانلا ترصب عانس
 00 محاام «نامأ يلب تنصحت «نامان حت طع انامل ا تأحل

0 
 ىو هدوربصاّدم 6ناسح تاهعنمو «نالو ىل أ ناملا
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 ”تارصعإيضاذإلب ف تهانء نبا تجستازه جام
 ؟تانملاهنعنتنابلاب تقشعت «ناضيبا|رجت«نارحا ارم
 ناهحيذاهرتان هناعيتلاق نول تاني تن دون

 فاهاس_ «ناريغابكلمتءنإربع ةظحزلي زرع« نافعا تقبطا
 شيفا نالزخ ارب فاط«نافحاب تراشا « نان التت نك
 «ترافط اراقث |« نراجي جاك دوصولارسر ضار كت ناريس |رل
 معاطنيبامقن!«ناحمرفااهماغن «نر (ؤامتعضو
 تظن أن لعمل بو فلا نايسنملا بحلاصنرم « ناصع
 رس عش < ناضلا ل ارك
 .ننامارارب هلظ نزع 4. ني عندرف دوجولارسرس
 ىناشلا دوحولا ىف نامازلو ع داس لاح الوارف ل عومل

 نان اىئابهضيقنت# 4 هالو انك ف امنا
 نا لاتانئاكلا لصاوملو هع ان اتيناو لشتلا تل طم
 ًابعلا بزلقن/ىصاقلا كلقع كليف اععلاوبرلا ديو نا
 ناحوز يتلا امإصا !ىناك ,ءا هيلع دومولا |صاملاوتول
 تاميربلا قئامحأرتليأ 6“ ارو ماركا ءاشامم
 تانثأ جداف «زثلاويلعلا, م6 اهيمجرظنلأو لضضلار بل
 فارلاولعلل ]هلاازلو ك. |رساهلاولعلا«رتت

 ( تايلا تاكضاوبر سك ترراد مكمان( ظ
  مهيفعت تلا ملاك اععبتعدو| < آم رع را ايههاركشاف ظ

 قارصرخب مياكت هيدا كلب |]ةاعلا بك لاق ةنااقعم



 ناس«
 لاوحالا

 لان

 3#. لاصتنالا فظناوا لاقملا تارف جافس
 - اكلإتيف ىفنلا نه. كلذلا ةضيباي تق
 دعني يعل اانا ىوتسافأهم تبعا
 : "ءاجانهن نمعزلا ا ن|«كلغلا ةمودان 4 عرب تنأ

 . نيزيب ]عجلاص «لاجلاق م «لاصولا هناطلس «لاجلا
 هترنا<لاوزلا هلع هترتس6«لايزلا بحاص «لايرلا

 <_لاقوارعبرطصا«لافش نلار قرص [لاصتالا نات
 لشن ميلاضف ري هاريحراةيما ركادل تاك

 2 6 و

 هام لاو ضرالارلاع نم« بسم, اك دا ين لال

0 



 ءا للعلا ةلاوؤعيما لاب اعرلاعمبمب
 ءاصرلا هللا بكرا 6 هنم سهقنلإو رز الول
 ءاوَرلا قرشم رن ىسع نم كارت اماما يحتال
 هاوس !نعانيلغ هب كك ى#؟ ناي تكامومإ ]د

 ءاج_لكلاحلا فلينب < ارصؤخلا صا كاز

 انئزلع نيعوتلا ةرضحبزم «ةفيطل باكل ةاخ وكيد
 ايئاسيس ىكلاسلرانملا ىرفءمهطمت ئيفراحلا اباصو ىوحت
 امس قفأب تعلط ةلهاواة_فقيبقحب حقاو مي
 ارم اءاظ ىف توكل لزخم نم < طَقنارفآسر ايعقأو
 اهمانسرون مو ةسئيوعال دومحو ىطقرصضلا فعمل

 . ضان عبمع حو لالا« هنأ ةصولا ثا زتقأ نف
 اهينارها نم حشرتل اممالطو ءاهس لش زم هم اطن لنع نوكو
 اانا نم نوك ل يعلا نف «|رالحب تالعا مقرطلا ةّره
 هلاصتأ ونع ةدولطملابلقلا نوكسةنيناطل اج حتوم
 هب رطاخلا ناكمكلبو همصا'اتاذابل ىضقنو بوح ب
 نا 1 اجلا اع ىناقلعتم

 هبلقتىف انه نقيتلقو هب طيكإل بلة نكسب فيت
 ةتبنل ىلعا هتافام نأ هه تيأذ | صخكولا كد نم
 داملا لوههو دارلا ةإقنم ءداؤفلا ةببشخ ج عتوم



 درو

 :تكوسر لا يزن ءلصاوملا بلط عم « ةلماسملا ةوس ني
 رتل ليلة زك اوعربو ميلقلاا هبوب ريغ ىشكرس - نمداؤن شخ نبك هلزلكن لطم يوقتلا نع ىرعتلا عم
 ماعلا هب قلعتر « لا هي ىحامم«مرنلا أرسال ةبوحلا نيت ةبوتلأ جم قوماو مي بلقل || ةداجلا نايكئم اظوظح

 ! ]راع نونمؤملا
 موت ىرولاو أيدع بانىق < ىزلا الا ةبوتلابزاذام
 ١ 00 ا م ملا
 هاحورخو كتاز]سضنلا بحت علخ ةيانزلا حتوم

 ا لا ب ارنا اعيد ىلا وبوتو عمسايرنع عضيف علقا م 4ملقلا ف ٠

 5 4( كتاذص كلم نع كر رحتو « كناوببت قكرنع
 < ._مّطواوسامو درزويت ؟نعياهزلا ىلاىلقيا هت رام عاطم هنم هبازع لهاش نم[ يزتلاو «ةنسق تمار ظن هايل ان*لريضملا ةيلابع رحم موش ةبوالا - ةود ةاوهز ةبانا اذ نيرا هيف باجل رهاش اذأف ؟ءاوس نكي زيهتسم ناكام ذاذلا داؤفل ا بيضا هلزامل علطم, قشير اص نم وحبك الرتسا قطاف كك اليتساو
 بحاصإكف ععرتريلاوايشالا ل صاليحوتلا جعشوم ٠مم هنم توندامأ ذو « ىرعي كيلا ىفداما ذأ <« جت نا هيلع قيقحل# كلعت نماي كاري باك
 فلام, بحاص وا تحز بحاصوأ يا

 يرسل



 هماقمىف عورخوبفدب ماقلا ؤعملاكإذؤ ةلبجحوتولع
 طل/وتو ةيارب ينعدو ءعص ]ك3 هلو رمد نسلو نما هنت ظ

 ملسزا نأ متياغوالاح هيلع طلوتواميهلعهتباربق باغو
 ىرعش تيلايقحزربعلاو قح برلا هلزامن علطم الصا
 نا هبر تلقوا تيد كلذ لبع تلق نأ «فلكل نم
 ةنطادو َجهاط تاعردارل لاعدلا مخ عبةوم «فلكي
 باص منطابلاو ناذحلا هانو عوسرل اباعصدل عرهاطل اذ
 هتباعتن ورا هاحح د عن مر زها |

 ءاّملإل اواقللا هن : تناكيما) باعك ازدي] يأ نمو ةعبلا
 هلك ل ان ءاّملالا بحاصو كلاس ةمرلابحاصق نو هل
 ظ فويل سمع ءابرلاو كبز اطعمه نلوئمو ءالؤهت لحن
 عش لاو علطم 4 نولهتأم ىوكملخ هللاو ه] كايد هل ىوكال نم

 وذا دورا باغ مسيلاذلو «ةتزملا مري قوفمالمعأ ةملا
 رطنملا هومعول ابتلع ريا أريلو « رب طم :ي افطصم هقول ملأ ميرا
 ىلع ريح ون ىف للا هتي ولا كاز يمجل | وصور مج عقوم

 لوما ويذادع هنظررص حد ناز عاونظن سب
 ل ثيح مضل هنا عم ىإرت نمو ءايلوزلا ضعنو ىنلاو
 لضانأ ]ص كلعمرلا رص هينإ نال اعارب عت ءدالوقي
 -فاطنا نأ معاو نظلا عه هل ناهد علطم ىف ربع
 :ىلب نونظلإ رو ابكر شف «موتناغلاو نظلا شرح كذوتو
 معطقن لاقيامزل (نظالد مرتك تل نإ اعلا بكوكلا نم



 ل١

 قىحلاةدأر| ةميشملا معة وم «يطضت ةلارميلرانفالاو
 هّيلقر هع اعتدت سب يسعي دتص-.
 . هتلر تقلعتن ممل ارقلعتم ومب هتاخصراسوهسرلو
 لحتو يرطلاه] ىوطو هباسس | ترش دلز اراعت قحلا ةدأرا
 بيحو 4في لّررس بشتوو ء انصب 4 او كداملا رع
 ” ايعشابدا لاجتهدلا تقمامزلا تقعزلو هيعنو ىتشاكمملا
 ننااونما نيل رقملو ةيانعلاب رنيرهعملاثو دإراةلاح زيف

 ّن لمع فزصوملف
 ايزل نهءأش تن/ناانا هلو كنم تلت تنس ن انا

 ءاخن تسل :اشإمل نأ م 0 ريغ مثيضملإ تش ابحي
 ءأتسل9فاذو ايي ىئدمو «ماعاخ مشكلا محاصانإللا. ٠
 ءاصتعلاو انتا ملارلوكىتالتملا مكشمشانكفيك
 اتيفملا هن عيب ىئش «تلياذ تناش خشم اتم

 ءاتيال نملك نبع تيم «ريصب دوحولاو ءاش لع
 ءاتثلاو العلاف لحماهلو «:اثيدومولاب ءايرم

 يدر قاعتيف :ةيقحلاولع نأمل رلاو دارا عع نوم
 مردملاب قيطلا كلب دارملا نأريعامزنأ لير دناجبوحلا
 دوزحب مايقلا سئنلاطيتنلاعف اب[ ذزلتم ةروه اشملاو
 الج ليرملاو ءاهعنلاب بءاجالا مهن ةزابلاب عننت ليس
 صيختتلاو رب ار نفنلالعةثاشللا رهاب ديلا
 لوصم اعررءالبلا رعب صب ةدورحب ماّصلا_فنعإم

 يلدا



 قحلا بزجياهذازتلال ةعاطلإو لع كامجترفن نيب ممراعتلا :0
 ليرحلا ةياضب ةعاطلا ىلع ارا كر فن نيبو هس ايل هنا عس
 )ما جزا بحاصف بلعتلا ناعور إرنع درت دكلو
 لال دب بلاطمزيرملاعم دارملا نا + بان علطبرتفنال
 هزل قام لد ءامملاجف سال تليجادأف ءاهاوعدو قمح |

 كانواذأر يا ا عون ءاههاوقتو
 تره اش نا نم كاتواذاد باح نك اقر رانلا نم
 4 2 هع طوله باهوول اسرعلا

 )حوا ىزإابانط ءاس لق « تيا كارد نوكلاّىنا نم
 »شا ىزلا هللا قبلت «هلانزمرامل هاني ف
 م ,قضحلاهتكله ضرتعا|ذألمووملا مج حتوم
 لبالوذ | نكيو ا ينرلا ف مادام اكلاه لازن الف بدالا كلهن
 تدااذنكم كراه تدالا كزلم وةأح معمل كاليف

 ن4 > م 0 ١ له نيئداعسل ابزغلا

 بال زكيحانح كيلارضاوىبدا 3 تان هلعت ضرتعتال
 نئالاف يم تلا دز حاف تزينت «ةتملا: دبر اهرمالا بك
 برملاكؤلانأ كب !/لزذع نه ءةسخغ حا اورسا كنرنأل و

 بزآلاو كرشلاكممذ ِفورَد نم . درر صم عقلا لاقكزإ نأ
 بلس مرح اذ هل عت نكت بعام «| ذاذ هلت نسيزعفىلا برهان
 كوصولاو فشكاو باتل له نيب فرخ مجم عقود
 حقتامنا ةنلاختأو نئيكااسلا عرش اجوشو ملعب اكيربغ



1 

 قدرط ع نوككب مهن |نيكاسلاو هلاشبو دالاه ىدالانمأربا
 ثيحاوريأ م/دبنأ نيب ىعبرونلا هش نووتفنىدغرملو
 . وماروتلاكلذو متن طق ملل أو ارتا ةولعح

 ة هش باص مرتو ليت بحاصمزف ينقطع قلاقلا ٠
 بص اا صورزب بحاصو ىف بحاضو بلوك بحاصمرتو ٠

  مّياطو نوكيا ىنكن وكي ل حاو كد غ دلخ حف ساشا ٠
 - رورة رطازكوا ا قطف تاررقلا/ون كارم لوفي لتي
 كإذ تلعغم لق إرسل بحاول لوقف ةرودو] فشكأم
 بحاس صانولف ةضعبالا تركدامانيش تيأراهو قدرملا
 | هلام فرتعإَولابهللاتاذأف هتلثيد] لاقل ةعم حارسا
 ١ خوش فىرونرر تلتف دكف رس بحاصانالاتوهبلع

 | مه افشاكوف ةولمكو قوز | مب امام نودهكم معويدا ىم
 ظ 7 ب اانا ةسغلا
 ا ارذيرمل مَقَقححناعملاوامزلا نجت ميلك نحجافأ ذل مرشد
 (0 اةميقربطو موب تاوارت لأم كاذإا ني من نالع

 ظ لاف مفرعلاواعلإ 9 فالك سلو ربك ف الخ مثالا
 ظ ماعلا ئوفافراحلا مصعب لاو فراعلا قوئرلاعلا مرضح
 ا «اعم ات لااعلم .ظناوامنللاذه كتان
 | 2 تستلاوادعخالازهاهاعئلز هز: عافرجت انراعازم
 ظ لاهل لغم ىرإ نكو احلا ىفدل :يتلأ أ اهل نخ ا ذاملاعأم
 ظ م/“ دن |رهو كا ذ حنم نم مرموأ ماورد لوقيئم مم

 ٠

 ا



 مرام نا كي ذو لحل انهن ىلع الخلا نم( انشانعم
 لاعتلاق ةيصاصتخالاةىرلاو حرجا هاهذا كإ ةيطعي
 ةباصعلا ةزه ىثس منول تولازنالو باجالا يف
 ريس يىنعي مْرلخ لإ نل و كبر مر نمال الوقب مهركاا

57 27 
 :ه ل قلخال

 ريش لاو هلا اون رشف فرلخلا نوكيا
 ىّوصملا ىئلاختق اسم /. .ىعن ىلع ةحراووذ مف

 يرسنمالو ةبرم وذا وبل 4“ ممبحكصت لارسال ةيعلو
 ةزمزلتلا لع مارجر صعب ىلع مضعر حوبشلا يجرت # ح_ثوه

 ا ل ب
 مال سا نصنم اللا هياع مسوق لذع فقوولذ تقولا
 وبفةربخن عمن | ختشيملا ذا ليرلاذ هسضيالاهمكرتيمل
 حمه ف ةبسانم |ختشمملاذ ا فراعلاو عيل »ار ف
 ,لعقوبنمرعن ملا ذارااحلاو وره للعب نوبتةبر

 هلرام كا .نكسذوبث قولا مكاو مل
 لانه سيلف هبرهتثو ىل «همرلا لق ىزل اء ختشي نم
 مجعتوم«كأ( سملو»دارضا تقية هتلاحب علم هنال

 فىارسيرا تلك نوزح نعس ىنيضابدالا ة يلم. نرخ ا

 تااررعسلا هلو تنا فوط كا فوط نوح لاا ايانوزحم
 هينا تيل «قيرملا ملح سأو تنا < قيقا حا صهنناو

 اني طجدال نزا ذم نزلا «تدوجزبازخمب نيا نيلاعت



 يملا «نيرححلا ةرططب فراع نسزحلا «ىتجيقبزصلالا امش
 ظ را هنوف لح هنارس «عنزحلا ثيراولاوحل «نيزحط ا ضراعلا
 تناو صاحلاو كنانطت عورخ اب «بزح باقل نير سفاذا
 1 للان ات اهطاوكساب تبا
 )ىف يشملاو نمالا بحاصوج فبكت ىئابن كإ ]صح

 ] وت كر هنا حم ةينلا نشرك هفردستتل افجر :
 تعد ظان كاذنككرعوفنو عكش م فنبؤ هداه حلا
 بعاص ناك( ناو و هدووهبو تنأ تا بدالاو ليحرربلا
 ى/اعفريزلىزلا فياخلاب كنظأه هلاحلا هس نمالا
 هتيدو نيرا د اندو نزلا را عس ناك ط ىف رول مزيأم
 توقي نملا لتلهب نزولا هنارشونزحلا هماعطو نيزحلا
 لس الاعتهدلابحل اذا وزكريا عاج غيزحلا بوسسنلاو
 ام نزيل نزل مط قزيرل نملة ىف هان هل قا
 قرص لوك نم حمتافينناي كن يزل ار عاوناولع ةداسعلا
 بحأص مكيورنا ىذي د انءاعم نرحلان | كو

 ترحل ناذ :ةيرطلا اينيلؤطتمل ةطتملاضح لركام ََدَعلا

 عفترو هعارتاب عضتب محل عع هرمي
 ىو تام انما هانم دلما
 ايدارتحا ةيرجنمأه أ زاد هَ كتاذ | هل تادوحر ل ادلاعا انرلا
 نر نزحلا لحي تشل ازد قوذ ىزحا ةهمجْمو | اهيولعل
 ماتم كلذ كبجحناو كن ابد وجرب غال تنك



 نزلا فيطلب ىلاعنمااعتمددا تيل صشنود تنأذ
 ةشدو«هيدا داوفلا نزح ةلزلمت وحيل قيقدو ظ

 ٌةلْغشر نم ]كو « هب ماربسعإ ما« هترجو هيج هبه لد
 ”ةينلا ةيصولا_لوصغ«هبلطيال ةماقم
 تريزا لاعيلا نمدايوضرلا دلااريلع ىوتيالو طسلا ةجتن ةيملا
 هني شامالاةبح اصر ابق نااهرحر لاوحالا شر يغتر
 ةىبنلا يرش نأذ ةرحتلاو هناخ مف عفيرأ ناو در
 بحب بتارمارلو هنادجإ و كال زع كن اهحكابداو
 رىهصان كتفك ناكر او ةمرح ايه ذك قوف ناكن اذ لاوحالا
 مما ص اذاملاع ناكناوةمجرلا,ةبعس اف كنود ن اكن او ءاقولاب
 أينغ ناكنإو ةسايسل انهصعاذران اج ناكن أو ملفعتلاو
 ترك نأو دوجلاب هبح اذا مف نأكن أر لهيزل اب هبكصأف
 هنأ رلحلا ةيحتن ام عز ملتلاب هرعماذايفوص
 طع ملخلاو كاننج هلا ناؤزيلخلا ةبك نموا للاعتو
 " كانعزلعو ماجا ةط ع لخلاو كيطمي لاعت كح ا
 لجاملحل اهروتنر|ملحلاو كراوت | وزع |. هلم لو
 كسعهإن وكت نا ليرب |.لخاو ليرت تح كل ل وك همس
 ناو ةاوسر ناي النا هالوم هصجرتنمةمالعو ليرب
 تاو اهجرب قلذملا |مامحب نإو اكازمؤ هب ةيرفأ اهل نع فب
 اه انأوأ :.|ناكولو ءاداع نم ىداعبو كالأو نم ىلأوب

 هدنا داع منور اون رخالا مويلارثمرداب نونمون امو قل حيل



 00 0 6 ع وبل و
 ازيا نامالا
 0 ويجتوم

 < يف 1 ولاة )] هقاذأ 7 هاوملد !ز

 ةطاخيؤر يغصلاة رست سيكا ارب قوت ةيكحل طم 0
 فلعل نو ةغاشمابهقلاةألحا تنقل اذأو نيلكاب سانلا
 ىف كلاوه/ريخنت ايل ريخلا نم هيّلع مؤزت اهقلاذ رع
 دلعان ف كيرذؤب اكرف ف كيلع رمخغتش ةسلاجي !لوطبريصتتلا

 تاكناذ ريغ نيرا برسل اكرم منار بن
 جيمنلا للا 0 اوَّصلا ةنم تلكز | ىلاعت هلل إو هئىضن أذ ارك

 حلا عهيءاحام ناكنافلاصفنالا فرزتعافالاو .
 ١ مايا سدس لم عفش عل

 لكلا ةرئاغل ملظمي سلوي تأيام ناكناوكلارحم
 ؛نامززكب داب كاقع حّرحاررتةفلنعرما
 *'لتع نول هدنارارس | نيرسمناملعإو .اوعضاوتلاب كيلع
 اعضاوتعضاو إكس فقيد صرب !لاوباذع هبيرمدل
 » هيلا ىهتن ماعم ىخآو قنطلا تاماقم ىلع( نموهنو
 باو ىفنلا دوج !متقيصحو لاحت هدنا

 نال اتالم ةسلر وس

 ١ نوع اهرح ناونم,

 0 ةسايرلا

 نا

 015101015 تبا وال711 0 يسال دع دوس ع ب داس سس نأ احل عم



 كلزكمااسا هيل هرب يافا ىاولاق ةبحلا تنان
 أو عن ال كاربت ضر الا زض بلق فالا بنل ةركملا ظ

 تربط لع هددا دز رشا ريب لوقم ةراث/الا له
 ىفالا نوال عباياو ناسا هبت نكمل حيان
 ضاوتلا اله نأ نطت و داملا جين حضوم هلو مال |

 سب ىو سانا لرفالا
 ىلع قلي نإو كلع باغ باول قوه اغاو عضونب
 رو تال فيرش عضاوتلا :هنم بولطم او هبولطسر رو
 ملا : بح الع فوقوم هاذ لحا زرع

 ةافص هناذ لهزلابكيلعو | سف قلختاوهحتلو ظ
 ةيبنروابو هنبب تلاعب امكلاىلع صخمت< تدان| ذ!ةفيرش ظ
 هزيدلزاهبداومتدهز امد رج ةطرسط ناكر اًيو» ٠
 نمهفنإعشاو لاعتمد لاسف| ةأ جرم هنوكهيضدوهزلا 0

 ىضحلاب ناي وحلا الون كلن ل غشا ذأةنافهطجانشدهلر
 لو نوكلا مص| فن نمارطب ام زكق هب نسال طاب قدعم

 »خاب كانإ ملوتى ملعلاحنمساةنمم قعيلامامويرمتخحي 20
 مالا كازإ تنتلررلا ةات بويا بلقلا هيت سفانيأا# 2
 ه هّيانعوهيلعاعتهرناةنم نمنح ىف عع صراعلا ظ

 الاازما قلتال اسف هيفدهز اعةبعروإكش ربيت 2
 اىكلاضعب لاق هرمات هلقعفهنزاوو كيلاهطشنآمب
 اونصمتغ ناو ميلعاوكب متمناوشاعمسكنلااورشاع



 فل بهززم نم يف شاب ما مبا ف سيل ممن كيلا
 فرش | هنأف اوس لح بهزم مناف ناب كتلعتل
  ١ٍقيطةنافلالتعالا مزلاو كتلامج واع رتساو بهازملا
 هنرئاف ف كيل اماعتهسا ةبده تقولا مسلاعلا
 طياصلا|]مملاو ىوقتلانهنيرق كنع]حارو هيلاعجأرومنو
 - فانا حمساف هب كريغيزاذاذأ كيلع ةرصاكلاو
 - ١سأر ةسايسلا كفن كتورعمنع كا حداملا جرم
 ٠«فىرتنمالا ارم تحاصت :ايمالاق كلا
 كبورمن هنم هاذ صقننآن 0
 كيطعبو كايندةلر/يلسالا نافذ لش | |" لسرلا نم
 عرولاو الاوبرا كبر وسلا نسّولاو تاحرملا
 وفر خان هع س كتلا بكيل نو ةمكح ا نمقطنملا ف
 .قيطو ل تال مك مريس رئاصماالارانلا
 سمبلا ضغت,فنلاكتبلغو ترطضان اذني ملا
 درعو ى ناشي قيعضل مار لاضلا ليا و

 . ف ميوتو كضارا»اباقت تنأو لسعتمتالو هالسل
 تنك سمتال نأ كإذو كدوعقو قيرطلا اعْكيشم
 سيلناذ مرتبط ستلالع حسوو كتا خدر زل (قيرطلا
  ىترحك نملوافقاو تناك يمرق عضومإلا كل
 ١ تياعروتم ا ضعب نأ يركلا نبع نبال يع دنا لجوبا
 نان اذ لبوط مالك ىف لمي !ضعب فكوافنيتله ا

 نئيلغلا



 بجأو خوشلا لرتحإ ٠ -_بمثةيلعي نيتلقلا
 20 :اكفرستنالا 0 00

 وحو قدريالوإرنع تاموا ايقلط ن او كش ةأعالبرملا
 نمرظعت ممارتحا نمو ةنولوقيام لاسر دامو امالك

 كيلع همركن |: ذه1نو كيت طع نممظحت وطلع 0
 كنيجياو كدم كإ:ىلصلاب فول ذئلاناوةنم لعاسنكماو ظ

 4 بيرلو كيلع هل عسل ضرر عه صقن نم ىزاد

 هش لمداطالا ايتات الذ لج |تتااذ[] بصق ظ

 جوزخلاف اهرخاو كوحرلا ىف ىنملا كلبجر هلو ايمارتحا ظ
 لوا ن وكت نا تعطتس ناو ئيتعلر كلونحد لع عّبرم او ظ
 حياصربع ]ىلع فت ساذاو]عئاذ ياش حاوزشاد ١
 | |ةئالو كيلع درب ماما إذ نم ىضمالاو ءاملا ىف ظ

 ضوع كاذاكنا ةحارللالو عونلل ايلخرتزلواشحلالو
 ب صن سرد اهاوس كلر يلو اتسارتيز نع ناف لين
 ايؤرع اذا ةاضلاريخل هبي كتراص ف كيلع رعاك
 هموتلاك يلع مري كلزأ كّلص تطيب تلف ناو
 مرحي أمكو لاو ناكو هلو راد نم ماعتهدداردخ] كلها
 ىجانت نأ كيلع مر كن[ ىلاعت همر مش ولتنءز أ كيلع

 مزسلاو زمن لاثماىلا كره اشتوارن| ي/وربغ كملف
 لصفارنم تلقعامالا كتزاصزم كإ.]ساالهنأف بدزلا
 ىلع هرما هب ملكش نا دارا ذأف هبلق ارو همالك|تاعلا

 - سيب سس ل يسيل ل
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 قحكلإ كسم | هيلع ناكناوهاضما هل ناكنان هيفرظنيف هبلق
 . نكفزر قسما ذا جف هزقعو هنا فرط هنالك
 ]منم هةمالكرع نم لاق هنأ هن تدن 2 نان كلام
 مهاللوبينلاربظب نيالا ءاعرلا ةجبرا مزتلا همالكز 5
 ( 2 ملصن كفيراعر |]كعمنكوإوملا ةئدحررصلا

 وصلا طع لاكنيقّمحأ ناذص نموه و نيرإا سار عرولا ٠
 ىفقن ىف ه] كاحام كرولا نئيزهسأ ترام ههناعرمرس
 لكوتلا ةيرقر ةدارالا كرت ةرارالا لهيزلا كاراشا ,تكرت ىش
 رلاعلا اعين نيت نميز ليم لا مال ميت لس
 عشب | بصف |اوتمسداإ] لبعلا ةيرهيرقل ظ
 00 فلامتو لئاع |يخيلوت. لعل باير قيطن انلازم
 | 2 سص)قتو ماش لَك نم هنم٠ ةيانعهلزلا ىلا ل سسلانأ
 2 مهل انس, طاذاالا « ةرغوذةّسحل همت ال
 سرس يل عا < هماقيرسل هيلطب لاخلا
 2 طست باكلا نأروأ نيبام < اييولعن يك
 ١١ رمتروم| نماري ب رلا « موتك فاوكوأ اين تارش
 ١ هطنك مر عم مما كم وفن ماوقال ارهدال
 ظ ا رمازه لاقسل <ما/ةينربتب اضرلا كتم
 20 نيم ملهنامنهلاحزع «نكرل |هلاوحا تضقانو
 نظن كللمل ديرجاف ب اّمهو « ةمجاربلانإل ةقيطلا ماع
 ريختو ةبابص هبرتعنال<ن كل نعووقلا مولع تزع

 0 ى



 ظ

 ١

 ا
 ١
 ١
 ا

 ا

 رفنزل مو ليزي ىوحو+ ةسنا :حيامع لنو

 ستنال له اشم ذزلتو هب
 حس ههلرتشلاب صخماقنا « ةرذكو دورشللانعرمصتو
 رسل وام ندعم ريسلو عجو عشختو

 صيم ةعبر شل لاق نما ويل < م7 الاعو موتلام انما ز وه ظ
 ا شدا اعياد احقيقح لانا ظ

 اجحب مويه لد «لحاج نم لاذ نميز اس
 4 مطب 1 1
 من ةعيوس الام نفع ةسعاب نليالءارمازوم
 رمش لوبحلا اا ميغلاهلو ةلاحرم كان نمدك

 قمالكبانيئو ربت باتكار انفع هناا موه اوم
 كاررمج أب عساخ لزنت كيف كدابعل هيو لراج اه
 نك يزعلاهب انو ناحسوح ا هب كاصوا ام لنع ومو
 اهربعتالا كيم ىمقو فاشل انتيرارلا ف ءارعسلا نم

 ايتدح/بكلا كرزع نخلبباما انامازيرلاولاوةانازلا
 صفو اييركالودامرل |قو دست اكو فااصرل |ةتراذامعدلكو |

 اريغص فاسر ائامبوجرل برس. قو جيلا زمول حانحامرل
 اريل سرس الو لسسلان باو ب ل هفح ٍفّولااذ تأ
 لو طبل لك طستدلو كقنعيولا اولطم كرر علو
 ةيشم مدالوإ اولَماكو ةشحاف ناكمنا انولااون من
 اتالو أر عبكاطخ ناكم تق نامل متززنززغ قالم



 ملام
 أو قحلانإلا ٠

 هديا _هئل فنا اىلتقتإلو نسمي قال
 سام سقلاباوندو ملكا ذ| لمكلا اوذوأو ليعلاءا وذو

 اعيهزمالاؤسشمتلوالئسم هنعن اك ئلوا كد اؤفلاو
 بحال هدلاناصزتالو هددا ]منع كل ضف ىوبلا عسالو

 ٠ كيصن تاكو ةريخالارارلا هلا كانا امك خشأو نيعرؤلا '
 سالو ختالو كيلاهدل نسمح اريرم ا ينرإ نم
 كلر عصت الو نب) فه نمرالا قف اوشحلالو ماشا
 تاو قوص نى ضضغاو كيشمو نصقأو سانلل
 تنزلارزإ نصيف قاابالا باكل هااولداجالال هلم نعوم تفي بل ااوحنمتالو هوعتباذامق تس طارصازه
 اميل ونأو ةالصلا اوهدأو انسحير مكي اولوقو مز-اوظ
 نوراتي نيذلانعلداحح الو كباص | اهواعربصأو

 ظ نا

 نلوريرب ىتحلاو هأردعلاب ملم دولي نيرا عم كف ئربصأو
 " طنالو اينرلا ةويحلا ةضز لدرت مرنع كايعلعتالو مهو
 صاروذحل المخ ىجأ نم هيلع مل اسااميزف ىند ل اصلخت لبعأ هدا لذ مسرنم قل لو اكن نع هبل ان ذغأ نم
 هلاويلساو مير ىلا اوشأو نملهاجلا نع نهعاو فرعلاب
 | ىىمتعاو ةدارح قحمراا ىف اكره حو ومنا هدلاو لبعار
 ءارعأ منك مكيلعمديا متناول داو |وفيذتالدا عيدنا ]مع
 00 عانت اسر تسسانولن نوب كلا

 م

 ءلابالا

 - سمبيلاو عيلان أمءاعدي كلن يلام فقتألو مقتسملا
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 اوليكتالو كير نمدق فخم ىلااو رأس وارش مكن اذرانلا نم
 .تتاطشل ا تاوطخ اوعبتتالو ةفعاضم اذاعضا ابرلا

 0 اس عم هذإو
 مكن اوكرتزلو البس رض اويوعأ ع خالا فوج وعأ ةزه ىف
 راجلاو نيكاسملاو ىانتلاو بنل ىودواناسح نيرلاولإبو
 . لييبا نأو بنجلاببحاصلاو بنجلاراجلاو فول ىذ
 هدد نيداوتت ا دوتو هدد اد لرش ل لان نيماوق | وتوت
 مشير ايد نماوبحرخ نيزل ا ونوكنالو اع خلاء لرش
 انيصوداقلو مككأوما ءارغسلااوتوتالو س ادلاداررو طب
 لاطإلا هددااوتقنا ناركاباو كلبك نم باكل | اوتوا نزلا

 ةداسعم.ناىموأرقلا نأَولا ىف ةعقاولا تايالا كلمه
 يقتل لبعلاىاق هيلازصولل زيبسلا يم عتواوزع
 بمر ءاقلالا زن لجوزع عت هللا ميرا

 لمع او«ةيرشم ىلإ اك مللع للقو «نايرلا ءالمالاو
 ةريضحرا «ءاضنإلاب ءانمعإلاتلصوو «ةيلطمرس زك

 ىلصو «ءاضقن الو كانت راغ نمءرءاضتمزلاو بّينلا
 ١ثرب هلل | نبع سرك معوصحمل |,رهاطلا ليل لع هئنا
 تاماعملا ةلمإ | تلا انلصوم «ءاضيبلا ةررل ١ بلطملا ل بع
 ءاضّمل !دراوط ضدوفتلاو ىلتلاب ةي/لقلا ةيلعلا

 ملانالا وقالو لوعالو نيملاعلا بر هنن ليخأو
 (نطوم | هللا اديسج 9 د علا

 0 مللنؤ هالصلاو مأهتلا 0 001 كل
 1 انزلا مح

  3 3باصام 

 ناحيرلا ماينزإو
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